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

القانونية علمًا  وممارسات املهن  حاطة ممارسيإفيما يلي ابسم "احملكمة" أو "احملكمة األوروبية" أو "حمكمة سرتاسبورغ")، بغرض 
من  5املتعلقة ابملادة ضائية الجتهادات القاهذا الدليل  لخصوحتديدا، يابألحكام والقرارات األساسية اليت تصدرها احملكمة. 

وسيجد القاري يف هذا الدليل  . االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان (املشار إليها فيما يلي ابسم "االتفاقية" أو "االتفاقية األوروبية)
 املبادئ الرئيسية اليت مت إعدادها يف هذا اجملال ابإلضافة إىل السوابق ذات الصلة.

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

وال تفصل أحكام احملكمة يف القضا� املعروضة عليها فحسب، بل ُتستخدم أيضا على نطاق أوسع لتوضيح معايري االتفاقية ومحايتها 
 Irlandeالدول اللتزاماهتا كأطراف متعاقدة (قضية "إيرلندا ضد اململكة املتحدة" (وتطويرها؛ وابلتايل، فإ�ا تساهم يف امتثال 

c. Royaume-Uni ،(18  ومؤخراً قضية "جريونوفيتش ضد 25، السلسلة "أ" رقم 154، الفقرة 1978يناير/كانون الثاين ،
 ).2016يوليو/متوز  5 ،109، الفقرة 44898/10)، [الغرفة الكربى]، رقم Jeronovičs c. Lettonie( التفيا"

ذلك ويتلخص الغرض من النظام الذي أنشأته االتفاقية يف الفصل، من أجل املصلحة العامة، يف قضا� ذات صلة ابلنظام العام، و 
من خالل الرفع من مستوى معايري محاية حقوق اإلنسان وتوسيع نطاق االجتهادات القضائية يف هذا اجملال ليشمل جمتمع الدول 

) [الغرفة الكربى]، رقم Konstantin Markin c. Russie( األطراف يف االتفاقية برمته (قضية "كونستانتان ماركني ضد روسيا"
وابلفعل، أكدت احملكمة دور االتفاقية ابعتبارها "أداة  ).2012، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 89، الفقرة 30078/06

 Bosphorusدستورية للنظام العام األورويب" يف جمال حقوق اإلنسان (قضية "شركة طريان البوسفور للسياحة والتجارة ضد  إيرلندا" (

Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande 156، الفقرة 45036/98) [الغرفة الكربى]، رقم ،
 ).VI-2015احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 

الرئيسية لكل مادة مشار إليها من االتفاقية أو بروتوكوالهتا اإلضافية. عالوة على ذلك، ويتضمن هذا الدليل مسردا ابلكلمات 
ستمدة من قاموس ) املListe de mots-clés( ُخلصت املسائل القانونية اليت مت تناوهلا يف كل قضية يف قائمة الكلمات الرئيسية 

 .املرادفات الذي حيتوي على مصطلحات مستخرجة مباشرة (يف معظمها) من نص االتفاقية وبروتوكوالهتا

ة ) اخلاصة ابالجتهادات القضائية للمحكمbase de données HUDOC(  تسمح قاعدة بيا�ت واثئق حقوق اإلنسان "هودوك"
ابلبحث عن طريق إدخال كلمات رئيسية. وهكذا، ميكِّن البحث ابستخدام هذه الكلمات الرئيسية من إجياد جمموعة من الواثئق 
ذات حمتوى قانوين مماثل (مت تلخيص األسباب التعليلية واستنتاجات احملكمة يف كل قضية وفقا لكلمات رئيسية). وتوجد الكلمات 

 manuelقة املفصلة للوثيقة. وترد كل الشروحات الضرورية يف دليل استخدام قاعدة البيا�ت "هودوك" (الرئيسية لكل قضية يف البطا

d’utilisation HUDOC.(  

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62064
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
http://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Keywords_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre
http://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Manual_2016_ENG.PDF
http://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Manual_2016_ENG.PDF
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قوق اإلنسان ميكن أن تكون االجتهادات القضائية املذكورة متاحة إبحدى و/أو كلتا اللغتني الرمسيتني (الفرنسية واإلجنليزية) للمحكمة األوروبية حل  *
" يف  Versions linguistiques"وميكن االطالع على النسخ اللغوية املختلفة املتاحة عرب خانة "لغات أخرى"  واللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان. 

حييل املرجع املذكور على مرجع احلكم الصادر يف املوضوع عن غرفة احملكمة، ما مل ترد إشارة إىل خالف ذلك بعد اسم ، بينما HUDOCقاعدة بيا�ت 
 عند اتريخ هذا التحديث بعالمة النجمة (*). القضية. ومتت اإلشارة إىل األحكام غري النهائية الصادرة عن الغرفة  
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 احلق يف احلرية واألمن –من االتفاقية  5املادة 

 ن:  ت التالية اليت ينص عليها القانو . لكل شخص احلق يف احلرية واألمن. ال جيوز حرمان أي إنسان من حريته، إال يف احلاال1"

 إدانته من حمكمة ذات اختصاص؛أ) إذا كان الشخص حمتجزاً قانونياً على أثر 

ة أو لضمان تنفيذ التزام منصوص  ب) إذا كان الشخص خمضعاً العتقال أو احتجاز قانونيني لتمرده على قرار صادر حبقه وفقا للقانون عن حمكم
 ؛ه يف القانون علي

دما توجد أسباب مقبولة لالشتباه يف ارتكابه جرمية أو  ج) إذا كان الشخص معتقالً أو حمتجزاً بغية مثوله أمام اهليئة القضائية ذات االختصاص، عن
 ؛ دواع معقولة لالعتقاد بضرورة منعه من ارتكاب جرمية أو من الفرار بعد ارتكاهبا

 ؛ د) يف حالة االحتجاز القانوين لقاصر يف السن، بقرار متخذ يف إطار تربيته املراقبة أو احتجازه القانوين لتقدميه للسلطة املختصة

 ؛ حالة االحتجاز القانوين لشخص مرجَّح نشره مرضاً معد�ً أو ألخبل أو لسكري أو ملدمن أو ملتشرده) يف 

 و) يف حالة االعتقال أو االحتجاز القانونيني لشخص ملنعه من دخول األراضي بشكل غري قانوين أو لشخص متَخذ حبقه إجراء طرد أو تسليم.

 قصر، ويف لغة يفهمها، أبسباب اعتقاله وأبي هتمة موجهة إليه. . جيب إعالم أي شخص معتقل وضمن املهلة األ2

، فورًا أمام قاض أو حاكم آخر خمول  . ج من هذه املادة 1. جيب مثول كل شخص معتقل أو حمتجز وفقا للشروط املنصوص عليها يف الفقرة 3
أو أن يفرَج عنه يف انتظار حماكمته. وجيوز إخضاع اإلفراج عنه  قانونياً مزاولة وظائف قضائية. وهلذا الشخص احلق يف أن حياكم ضمن مهلة معقولة 

 لكفالة تؤمن مثوله أمام احملكمة. 

كان    . لكل شخص حمروم من حريته ابالعتقال أو االحتجاز احلق يف التماس احملكمة كي تنظر بسرعة يف قانونية احتجازه وأتمر ابإلفراج عنه إذا4
 االحتجاز غري قانوين. 

 ية اعتقال أو احتجاز يف ظروف خمالفة ألحكام هذه املادة احلق يف اجلرب." . لكل شخص ضح5
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 الكلمات الرئيسية يف قاعدة البيا�ت "هودوك"

ينص عليها القانون   - ) 1، الفقرة 5احلرمان من احلرية (املادة  – ) 1، الفقرة 5األمن (املادة  - ) 1، الفقرة 5. احلرية البدنية (املادة 1
 )1، الفقرة 5اعتقال أو احتجاز قانونيني (املادة  –) 1، الفقرة 5(املادة 

، 1، الفقرة 5حمكمة ذات اختصاص (املادة  –، البند أ) 1، الفقرة 5على أثر اإلدانة (املادة  - ، البند أ)1، الفقرة 5أ) إدانة (املادة 
 البند أ)

، البند 1، الفقرة 5مترد على قرار صادر عن حمكمة (املادة  – ، البند ب) 1رة ، الفق5ب) قرار صادر وفقا للقانون عن حمكمة (املادة 
 ، البند ب) 1، الفقرة 5ضمان تنفيذ التزام منصوص عليه يف القانون (املادة  –ب) 

أسباب  –لبند ج) ، ا1، الفقرة 5جرمية جنائية (املادة  – ، البند ج) 1، الفقرة 5ج) مثول أمام اهليئة القضائية ذات االختصاص (املادة 
ضرورة معقولة    –، البند ج) 1، الفقرة 5ضرورة معقولة ملنع ارتكاب جرمية (املادة   –، البند ج) 1، الفقرة 5مقبولة لالشتباه (املادة 

 ، البند ج) 1، الفقرة 5ملنع الفرار (املادة 

، الفقرة 5تقدمي للسلطة املختصة (املادة  –، البند د) 1فقرة ، ال5تربية مراقبة (املادة  – ، البند د) 1، الفقرة 5د) قاصر يف السن (املادة 
  ، البند د)1

، البند 1، الفقرة 5سكري (املادة  –، البند ه) 1، الفقرة 5أخبل (املادة  –، البند ه) 1، الفقرة 5ه) منع انتشار مرض معدي (املادة 
  ، البند ه) 1، الفقرة 5(املادة متشرد  –، البند ه) 1، الفقرة 5مدمن (املادة   –ه) 

، الفقرة 5تسليم (املادة   –، البند و)  1، الفقرة  5طرد (املادة    –، البند و)  1، الفقرة  5و) منع دخول األراضي بشكل غري قانوين (املادة  
   ، البند و)1

اإلعالم أبسباب االعتقال (املادة   –  )2، الفقرة  5اإلعالم يف لغة مفهومة (املادة    – )  2، الفقرة  5. اإلعالم ضمن املهلة األقصر (املادة  2
 )2، الفقرة  5اإلعالم ابلتهم املوجهة للشخص (املادة   –) 2، الفقرة 5

، 5حاكم آخر (املادة  املثول فورا أمام قاض أو – ) 3، الفقرة 5قانونيا مزاولة وظائف قضائية (املادة . قاض أو حاكم آخر خمول له 3
مدة االعتقال  –) 3، الفقرة 5اإلفراج يف انتظار احملاكمة (املادة  – ) 3، الفقرة 5حماكمة ضمن مهلة معقولة (املادة  –) 3الفقرة 

 – ) 3، الفقرة 5اإلفراج بكفالة (املادة  –) 3، الفقرة 5الطابع املعقول لالعتقال االحتياطي (املادة  –) 3، الفقرة 5االحتياطي (املادة 
 )3، الفقرة 5كمة (املادة ضمان املثول أمام احمل

 – ) 4، الفقرة 5مراقبة من قبل حمكمة (املادة  – ) 4، الفقرة 5تقدمي التماس (املادة  – ) 4، الفقرة 5. مراقبة قانونية االحتجاز (املادة 4
   )4، الفقرة 5ادة األمر ابإلفراج (امل   –) 4، الفقرة 5ضما�ت إجرائية للمراقبة (املادة  –) 4، الفقرة 5النظر بسرعة (املادة 

   ) 5، الفقرة 5. احلق يف اجلرب (املادة 5

I.  نطاق التطبيق 
 

 من االتفاقية 1الفقرة  5املادة 

 . لكل شخص احلق يف احلرية واألمن. ال جيوز حرمان أي إنسان من حريته، إال يف احلاالت التالية اليت ينص عليها القانون" 1"
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 البيا�ت "هودوك"الكلمات الرئيسية يف قاعدة 

ينص عليها القانون   - ) 1، الفقرة 5احلرمان من احلرية (املادة  – ) 1، الفقرة 5األمن (املادة  - ) 1، الفقرة 5. احلرية البدنية (املادة 1
 )1، الفقرة 5اعتقال أو احتجاز قانونيني (املادة  –) 1، الفقرة 5(املادة 

 

 احلرمان من احلرية .أ

من االتفاقية "احلق يف احلرية"، وحتيل بذلك على احلرية البدنية لألشخاص. وهتدف هذه املادة إىل منع حرمان أي شخص من هذا احلق بشكل  5تكرس املادة . 1
(قضية دي اتماسو ضد  4من الربوتوكول رقم  2تلفة، أي املادة تعسفي. وال تتعلق هذه املادة ابلقيود البسيطة على حرية التنقل، اليت تنظمها مقتضيات قانونية خم

، 92، الفقرة ]الغرفة العليا[ Creangă c. Roumanie ;، قضية كر�نغا ضد رومانيا 80، الفقرة ]الغرفة العليا[ De Tommaso c. Italieإيطاليا 
   ). 58الفقرة  ،Engel et autres c. Pays-Basقضية إينغل وآخرون ضد هولندا، 

، وتلك املتصلة بقيود بسيطة 1الفقرة  5، اخلطرية مبا يكفي لتشكل حرمان من احلرية ابملعىن الوارد يف املادة . يتعلق االختالف بني القيود املفروضة على حرية التنقل2
 De Tommaso c. Italieلطبيعة أو املاهية (قضية دي اتماسو ضد إيطاليا فقط، ابلدرجة أو احلدة، ال اب 4من الربوتوكول  2على حرية التنقل وفقا للمادة 

 Rantsev c. Chypre، قضية رانتسيف ضد قربص وروسيا 93الفقرة ، Guzzardi c. Italie، قضية غوزاردي ضد إيطاليا 80، الفقرة ]الغرفة العليا[
et Russie ف ضد بلغار� ي، قضية ستان314، الفقرةStanev c. Bulgarie  ]115، الفقرة ]الغرفة العليا.( 

دي ضد إيطاليا غوزار . ال ينحصر احلرمان من احلرية يف احلالة التقليدية لالحتجاز بعد االعتقال أو اإلدانة، بل توجد أشكال عدة للحرمان من احلرية (قضية 3
Guzzardi c. Italie ، 95الفقرة.( 

 املعايري املطبقة .ب

 الداخلية بشأن وجود حرمان من احلرية، بل تقوم بتقييم الوضعية والبث فيها. ال تعترب احملكمة نفسها ملزمة ابحرتام االستنتاجات القانونية اليت خلصت إليها احملاكم 4
 .H.Lحدة ، قضية ه. ل. ضد اململكة املت71، الفقرة ]الغرفة العليا[ ،Khlaifia et autres c. Italieن ضد إيطاليا و خر وآ خاليفيةل (قضية بشكل مستق

c. Royaume-Uni قضية ه. م. ضد سويسرا 90، الفقرة ،H.M. c. Suisse قضية كر�نغا ضد رومانيا 48و 30، الفقرتني ،Creangă 
c. Roumanie  ،]92، الفقرة ]الغرفة العليا.(  

الق من الوضعية امللموسة وأخذ جمموع من املعايري بعني االعتبار من قبيل نوع ، جيب االنط5. من أجل حتديد هل الشخص حمروم من احلرية ابملعىن الوارد يف املادة 5
، قضية غوزاردي ضد 80، الفقرة ]الغرفة العليا[ De Tommaso c. Italieقضية دي اتماسو ضد إيطاليا اإلجراء املقصود ومدته وأتثرياته وأمناط تنفيذه (

 Creangă، قضية كر�نغا ضد رومانيا 73، الفقرة ]الغرفة العليا[ ن ضد فرنسا و خر ، قضية ميدفيدييف وآ92الفقرة ، Guzzardi c. Italieإيطاليا 
c. Roumanie  ،]91، الفقرة ]الغرفة العليا(.  

ملفروضة على احلرية واليت يسمح واجب أخذ "نوع" اإلجراء املعين و"أمناط التنفيذ" بعني االعتبار للمحكمة ابلنظر يف السياق واحليثيات اخلاصة احمليطة ابلقيود ا. 6
تمعات احلديثة، أن حتدث حاالت يكون فيها ختتلف عن وضعية السجن. يف الواقع، ميثل السياق الذي يدخل يف إطاره اإلجراء عامال مهما ألنه من الشائع، يف اجمل

 De Tommaso c. Italieاجلمهور مدعواً إىل حتمل فرض قيود على حرية التنقل أو حرية األشخاص حتقيقا للمصلحة العامة (قضية دي اتماسو ضد إيطاليا 
 Austinاململكة املتحدة ، قضية أوستني وآخرون ضد226، الفقرة ]الغرفة العليا[ ،  Nada c. Suisse، قضية ندى ضد سويسرا 81 ، الفقرة]الغرفة العليا[

et autres c. Royaume-Uni  ، ]59، الفقرة ]الغرفة العليا.( 

سياق اإلبقاء على األجانب يف مناطق العبور ابملطارات أو يف مراكز االستقبال . من أجل التمييز بني القيود املفروضة على حرية التنقل واحلرمان من احلرية يف 7
أوال) الوضعية الشخصية للمدعني  احلسبان شرحية من العوامل اليت ميكن تلخيصها على النحو التايل:يف هاجرين وتسجليهم، أتخذ احملكمة املخصصة لتحديد هوية امل

تع هبا النظام القانوين املطبق يف البلد املعين وأهدافه، واثلثا) مدة االحتجاز، مع مراعاة اهلدف املنشود واحلماية اإلجرائية اليت كان يتمواالختيارات اليت قاموا هبا، واثنيا) 
 .Z.A. et autres cا املدعون عند حدوث الوقائع ورابعا) طبيعة ودرجة القيود املفروضة فعليا على املدعني أو اليت تعرضوا هلا فعال (ز. أ. وآخرون ضد روسي

Russie ، ]الغرفة العليا[قضية إلياس وأمحد ضد اجملر 138 ، الفقرة ،Ilias et Ahmed c. Hongrie ، ]217 ، الفقرة]الغرفة العليا .( 

 Khlaifia etوآخرون ضد إيطاليا  خاليفيةمبثابة حرمان من احلرية (قضية  . ميكن اعتبار حىت إجراءات احلماية أو تلك املتخذة حتقيقا ملصلحة املطبقة يف حقه8
autres c. Italie، ]71 ، الفقرة]الغرفة العليا(. 
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رية من عدمه. وال وجود حرمان من احلال تكون غاية اإلجراءات اليت تقوم السلطات عربها حبرمان شخص ما من حريته حامسة عندما يتعني على احملكمة النظر يف . 9
وآخرون ضد إيطاليا  خاليفية(قضية  1الفقرة  5يف مرحلة متقدمة يف حتليلها، عندما تفحص مدى مراعاة اإلجراءات ملقتضيات املادة  احلسبان إاليف أتخذه احملكمة 

Khlaifia et autres c. Italie، ]74، الفقرة ]الغرفة العليا( . 

يف الوقت ذاته جانب موضوعيا، أي احتجاز شخص يف مكان معني مغلق لفرتة زمنية غري  1الفقرة  5مفهوم احلرمان من احلرية ابملعىن الوارد يف املادة  ميتلك. 10
، قضية ستانيف 74، الفقرة Storck c. Allemagneبشكل صحيح على احتجازه (قضية ستورك ضد أملانيا ذاتيا، أي أن الشخص املعين مل يوافق  آخراهينة، 

 . )117، الفقرة ]الغرفة العليا[ ،Stanev c. Bulgarieضد بلغار� 

أخذها ابحلسبان إمكانية مغادرة مكان االحتجاز وكثافة احلراسة والرقابة املفروضة على تنقالت الشخص احملتجز ودرجة  . نذكر ضمن العناصر املوضوعية الواجب11
، قضية ه. م. ضد سويسرا 95، الفقرة Guzzardi c. Italieعزلته وفرص التواصل االجتماعي املتاحة له (يرجى الرجوع مثال إىل قضية غوزاردي ضد إيطاليا 

H.M. c. Suisse قضية ه. ل. ضد اململكة املتحدة 45، الفقرة ،H.L. c. Royaume-Uni قضية ستورك ضد أملانيا 91، الفقرة ،Storck 
c. Allemagne ساعة، مل يكن من  24وحيدا يف أحد خمافر الشرطة ألكثر من ). رغم ذلك، يف حالة الطفل الذي كان عمره مثانية سنوات وترك 73، الفقرة

 Tarak et Depeا الضروري معرفة هل مت احتجازه من مكان مغلق وحتت احلراسة ألنه مل يكن من املفرتض أن يغادر املخفر مبفرده (قضية اتراك ودييب ضد تركي
c. Turquie 61، الفقرة.( 

، ال ميحو قصر مدة هذا احلرمان واقع حدوثه (قضية رانتسيف ضد قربص وروسيا 1الفقرة  5. عندما تظهر الوقائع وجود حرمان من احلرية ابملعىن الوارد يف املادة 12
Rantsev c. Chypre et Russie قضية إسكاندروف ضد روسيا 317، الفقرة ،Iskandarov c. Russie قضية زيلش ضد التفيا 140، الفقرة ،

Zelčs v. Latvia 40، الفقرة.( 

جراءات . يؤشر وجود عنصر اإلكراه عند ممارسة سلطات الشرطة للتوقيف والتفتيش على حدوث حرمان من احلرية بغض النظر عن قصر مدة تطبيق هذه اإل13
، قضية جيالن 78، الفقرة  Foka c. Turquie، قضية فوكا ضد تركيا  36، الفقرة  Krupko et autres c. Russie(قضية كروبكو وآخرون ضد روسيا 

، Shimovolos c. Russie، قضية شيموفولوس ضد روسيا  57، الفقرة  Gillan et Quinton c. Royaume-Uniوكينتون ضد اململكة املتحدة  
  ). 43، الفقرة Brega et autres c. Moldova، قضية بريغا وآخرون ضد مولدافيا 50الفقرة 

رية من عدمه (م. . ال يعترب كون الشخص غري مقيد اليدين أو غري مسجون أو غري متحكم فيه بدنيا بشكل آخر عنصراً حامساً عند البث يف وجود حرمان من احل14
 .)193، الفقرة M.A. c. Chypreأ. ضد قربص 

ة، وال ميكن على هذا النحو أن يفقد شخص محاية االتفاقية جملرد قبوله اخلضوع لالعتقال، الدميوقراطي ات. حيتل احلق يف احلرية مكانة ابلغة األمهية يف اجملتمع15
-H.L. c. Royaumeوالسيما إذا كان الشخص املعين غري مؤهل قانونيا للتعبري عن املوافقة أو رفض اإلجراءات املقرتحة (قضية ه. ل. ضد اململكة املتحدة 

Uni قضية ستانيف ضد بلغار� 90، الفقرة ،Stanev c. Bulgarie، ]يرجى الرجوع أيضا إىل قضية ن. ضد رومانيا 119، الفقرة ]الغرفة العليا ،N. 
c. Roumanie حيث مت اإلبقاء على املدعي قيد االحتجاز بعد صدور قرار يعترب التمديد تعسفيا، على الرغم من موافقته البقاء 167إىل  165، الفقرات من ،

   حمتجزا يف انتظار أن جتد املصاحل االجتماعية حال مالئما لوضعيته).

 ، Stanev c. Bulgarieين عدم امتالك الشخص لألهلية القانونية ابلضرورة عدم قدرته على فهم وضعيته والتعبري عن املوافقة (ستانيف ضد بلغار� . ال يع16
 .D.D، قضية د. د. ضد ليتوانيا 109-107، الفقرتني Chtoukatourov c. Russie، قضية شتوكاتوروف ضد روسيا 130، الفقرة ]الغرفة العليا[

c. Lituanie 150، الفقرة.(   

 اإلجراءات املتخذة يف السجون .ج

ارها يف احليثيات العادية جمرد . ال تعترب اإلجراءات التأديبية يف البيئات السجنية واليت هلا أتثري على شروط االعتقال ابلضرورة حرما� من احلرية. حيث ينبغي اعتب17
-Bollan c. Royaumeمن االتفاقية (قضية بوالن ضد اململكة املتحدة (قرار)    1الفقرة    5تعديل لشروط االحتجاز القانوين، وخترج ابلتايل من نطاق تطبيق املادة  

Uni  يرجى الرجوع أيضا إىل قضية موجناز ضد اململكة املتحدة ،Munjaz c. Royaume-Uni واليت اعتربت فيها احملكمة أن احتجاز املدعي يف ،
 مستشفى ذو إجراءات أمنية مشددة ال يعترب استمرارا إلجراء احلرمان من احلرية).

 مراقبة أمن مسافري الرحالت اجلوية .د

الالزمة ذا اإلجراء املدة الزمنية عندما يتم توقيف أحد املسافرين على يد أفراد املصاحل احلدودية مبناسبة املراقبة يف املطار من أجل معرفته وضعيته، وإذا مل يتجاوز ه. 18
 Gahramanovنوف ضد أذربيجان (القرار) من االتفاقية (قضية غاهراما 5بعالقة مع املادة  ال يطرح هذا األمر أي مشكل، للقيام ابلشكليات الضرورية
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c. Azerbaïdjan  يرجى الرجوع أيضا إىل قضية كاسباروف ضد روسيا  41، الفقرة ،Kasparov c. Russie  ، ،حيث مت احتجاز املدعي ملدة مخس ساعات
 وهو ما يتجاوز بكثري املدة الزمنية الضرورية لفحص الشكليات املطبقة عادة على مسافري الرحالت اجلوية).

 احلرمان من احلرية يف حيثيات أخرى غري تلك ذات الصلة ابالعتقال أو االحتجاز القانونيني .ه

 يف عدد كبري من احلاالت، والسيما: 5. تطرح مسألة تطبيق املادة 19

 اإليداع يف مؤسسات األمراض العقلية ودور الرعاية االجتماعية (يرجى الرجوع مثال إىل قضية دي وايلد وأومس وفريسيب ضد بلجيكا  De Wilde, 
Ooms et Versyp c. Belgiqueوقضية نييلسن ضد الدمنارك ، Nielsen c. Danemarkوقضية ه. م. ضد سويسرا ، H.M. 

c. Suisseوقضية ه. ل. ضد اململكة املتحدة ، H.L. c. Royaume-Uni وقضية ستورك ضد أملانيا ،Storck c. Allemagne ،
 ،)]الغرفة العليا[ Stanev c. Bulgarie ، وقضية ستانيف ضد بلغار�A. et autres c. Bulgarie قضية أ. وآخرون ضد بلغار�و 

  ،إيداع شخص يف املستشفيات على يد األطقم الطبية أو ضباط الشرطة (قضية أفتا�شي ضد رومانياAftanache v. Romania،( 

 الغرفة العليا[ إجراءات احلجر يف مناطق العبور ابملطارات (قضية ز. أ. وآخرون ضد روسيا[ Z.A. et autres c. Russie قضية أمور ضد ،
 Mogoş، قضية موغوس وآخرون ضد رومانيا (القرار) Shamsa c. Pologne، قضية شامسا ضد بولندا Amuur c. Franceفرنسا 

et autres c. Roumanie (القرار) قضية مهديد وهدار ضد النمسا ،Mahdid et Haddar c. Autriche قضية ر�ض وإد�ب ،
 )،Riad et Idiab c. Belgiqueضد بلجيكا 

   الغرفة العليا[االحتفاظ ابلشخص يف مناطق العبور املوجودة يف احلدود الربية (قضية إلياس وأمحد ضد اجملر[  Ilias et Ahmed c. Hongrie،( 

 االستنطاق يف خمافر الشرطة (قضية كازان ضد رومانيا  Cazan c. Roumanie�قضية إ. إ. ضد بلغار ،  I.I. c. Bulgarie قضية أوسيبينكو ،
، قضية فارحاد علييف ضد أذربيجان Salayev c. Azerbaïdjan، قضية ساالييف ضد أذربيجان  Osypenko c. Ukraine  ضد أوكرانيا

Farhad Aliyev c. Azerbaïdjan الغرفة العليا[، قضية كر�نغا ضد رومانيا[ Creangă c. Roumanie(، 

 زيليش ضد التفيا قضية يداع يف سيارة الشرطة من أجل حترير حمضر خمالفة إدارية (اإلZelčs v. Latvia ،( 

  التوقيف والتفتيش على يد الشرطة (قضية فوكا ضد تركياFoka c. Turquie قضية غيالن وكينتون ضد اململكة املتحدة ،Gillan et 
Quinton c. Royaume-Uni قضية شيموفولوس ضد روسيا ،Shimovolos c. Russie،( 

  تفتيش مكان اإلقامة (قضية ستانكوليانو ضد رومانياStănculeanu c. Roumanie ،( 

  (2) 2حراسة الشرطة (روجكوف ضد روسيا (رقم oRussie (n Rojkov c. ،قضية تسفيتكوفا وآخرون ضد روسيا ،Tsvetkova et 
autres c. Russie،( 

 ) الغرفة العليا[  أوستني وآخرون ضد اململكة املتحدة  قضية  إجراءات حجر احلشود اليت تطبقها الشرطة من أجل منع اإلخالل ابلنظام العام[  Austin 
et autres c. Royaume-Uni( ، 

 الغرفة العليا[ بوزادجي ضد مجهورية مولدافيا  اإلقامة اجلربية (قضية[ Buzadji c. République de Moldova قضية مانتشيين ضد ،
 Nikolova) 2، قضية نيكولوفا ضد بلغار� (رقم Lavents c. Lettonie، قضية ليفانتس ضد ليتوانيا Mancini c. Italieإيطاليا 

2) onBulgarie ( c. قضية داكوستا سيلفا ضد إسبانيا ،Espagne Dacosta Silva c.(، 

 ) الغرفة العليا[وآخرون ضد إيطاليا  خاليفيةاحتجاز املهاجرين البحريني يف منشآت االستقبال أو على ظهر السفن[ Khlaifia et autres 
c. Italie،( 

  احتجاز املهاجرين غري القانونيني يف مقرات البؤر الساخنة للجوء (ج. ر. وآخرون ضد اليو�نJ.R. et autres c. Grèce( 
 

 اإلجيابية املتعلقة حباالت احلرمان من احلرية على يد أفرادالواجبات  .و

الدولة، ليس فقط ضرورة االمتناع عن انتهاك احلق املقصود، بل أيضا اختاذ التدابري املالئمة من أجل   على من االتفاقية 1الفقرة    5. تفرض اجلملة األوىل من املادة  20
 ،239الفقرة  ] الغرفة العليا[ملوجودين يف دائرة نفوذها من أي انتهاك غري قانوين هلذه احلقوق (املصري ضد مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا  محاية مجيع األشخاص ا

El-Masri c. l’ex-république yougoslave de Macédoine(. 
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حرمان من احلرية أي حدوث  املستضعفني، وعلى وجه اخلصوص تدابري كافية من أجل منع. يتعني على الدولة إذن اختاذ التدابري اليت متنح محاية فعلية لألشخاص 21
 ).102، الفقرة Storck c. Allemagneكانت السلطات على علم به أو ينبغي عليها أن تكون على علم به (قضية ستوريك ضد أملانيا 

ى حرمان شخص ما من احلرية على يد أفراد أو إذا امتنعت عن وضع حد لوضعية مماثلة (قضية ريريا بلوم وآخرون ضد . تكون مسؤولية الدولة قائمة إذا وافقت عل22
-319، الفقرات Rantsev c. Chypre et Russie، قضية رانتسيق ضد قربص وروسيا  Riera Blume et autres c. Espagneٍإسبانيا 
   ).125-123، الفقرات Medova c. Russie، قضية ميدوفا ضد روسيا 321
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II.  1الفقرة  5من منظور املادة  شرعية االحتجاز 

 5هدف املادة  .أ

 .S., V. et A. c ]الغرفة العليا[س. ف. أ ضد الدمنارك قضية أساسا إىل محاية الفرد من احلرمان التعسفي أو غري املربر من احلرية ( 5. هتدف املادة 23
Danemark  الغرفة العليا[ماكاي ضد اململكة املتحدة  قضية ، 73الفقرة [ McKay c. Royaume-Uni حلرية حلق يف اهذا وحيظى ا ). 30، الفقرة

 Medvedyev et autres ]الغرفة العليا[ دميوقراطي" ابملعىن الوارد يف االتفاقية (قضية ميدفيدييف وآخرون ضد فرنسا واألمن أبمهية كبري يف "جمتمع 
c. France قضية الديند ضد بولندا 76 الفقرة ،Ladent c. Pologne 45، الفقرة( 

من االتفاقية وانتهاك جسيم ملقتضياهتا (قضية املصري  5مبثابة إنكار اتم للضما�ت األساسية املكرسة يف املادة    به  . لذلك، تعترب احملكمة أن االحتجاز غري املعرتف24
، قضية 233، الفقرة  El-Masri c. l’ex-république yougoslave de Macédoine ]الغرفة العليا[ضد مجهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقا 

، الفقرة Belozorov c. Russie et Ukraine، قضية بيلوزوروف ضد روسيا وأوكرانيا 529، الفقرة Al Nashiri c. Pologneالنشريي ضد بولندا 
ل، مع هدف ). هذا وال يتماشى عدم تسجيل بيا�ت، من قبيل اتريخ االعتقال وساعته ومكان االحتجاز واسم احملتجز وهوية من أشرف على عملية االعتقا113
من منظور االتفاقية (أنكيلوفا ضد  االحتجاز القانوينوال مع شروط  )125، الفقرة Kurt c. Turquieمن االتفاقية نفسه (قضية كوريت ضد تركيا  5املادة 

 ).154، املادة Anguelova c. Bulgarieبلغار� 

يفية (قضية خال  1الفقرة  5من املادة  احملددة والواردة يف البنود من أ إىل و األسباب حدنونيا ومشروعا إذا مل يكن بسبب أ. ال يعترب أي حرمان من احلرية قا25
 .Aftanache v، يرجى الرجوع أيضا إىل قضية أفتا�ش ضد رومانيا 88، الفقرة Khlaifia et autres c. Italie ]الغرفة العليا[وآخرون ضد إيطاليا 

Romania 100-92، الفقرات.( 

مع سلسلة املربرات . تربز االجتهادات القضائية للمحكمة ثالثة مبادئ كربى: اقتضاء االستثناءات، مبا يف ذلك القائمة احلصرية، لتفسري ضيق وعدم تناسبها 26
مت الرتكيز عليها بشكل متكرر من منظور  احلرمان من احلرية، واليت  قانونيةمن االتفاقية على وجه اخلصوص)،  11إىل  8املهمة الواردة يف مقتضيات أخرى (املواد من 

 5نونية املطلوبة مبوجب املادة إجراءات القضية وجوهرها على حد سواء، واليت تقتضي االلتزام الشديد بسيادة القانون، وأخريا، أمهية سرعة وعجلة عمليات املراقبة القا
 ]الغرفة العليا[، قضية بوزادجي ضد مولدافيا 73، الفقرة S., V. et A. c. Danemark ]الغرفة العليا[(قضية س. ف. أ ضد الدمنارك  4و 3الفقرتني 

Buzadji c. Moldova  84، الفقرة .( 

وتطبيقها بطريقة أتخذ يف احلسبان السياق وقواعد القانون الدويل  5فيما خيص االحتجاز خالل نزاع مسلح دويل، ينبغي تفسري الضما�ت الواردة يف املادة . 27
 ).106-103، الفقرات  Hassan c. Royaume-Uni ]الغرفة العليا[حسن ضد اململكة املتحدة قضية اإلنساين السارية املفعول (

بضرورة ضمان التوازن بني مصاحل الدولة ومصاحل احملتجزين 1الفقرة  5يف أحد بنود املادة املنصوص عليها احلرمان من احلرية خارج نطاق احلدود ال جيوز تربير . 28
 ).298، الفقرة Merabishvili c. Géorgie ]الغرفة العليا[ا (قضية مريابيشفيلي ضد جورجي

 امتثال االحتجاز للقانون الوطين .ب

. وحتيل االتفاقية أساسا على التشريعات الوطنية وأيضا، عند االقتضاء، "القانونمنصوصا عليه يف  ، ينبغي أن يكون "قانونية االحتجاز. من أجل ضمان احرتام شرط  29
 Medvedyev  ]الغرفة العليا[غري ذلك من القواعد القانونية السارية املفعول، مبا يف ذلك تلك الواردة يف القانون الدويل (قضية ميدفيدييف وآخرون ضد فرنسا    على

et autres c. France قضية تونيولو ضد سان ماران وإيطاليا 79، الفقرة ،Toniolo c. Saint-Marin et Italie أو يف القانون 46، الفقرة (
، خبصوص 46-45، الفقرتني Pirozzi c. Belgique، قضية بريوزي ضد بلجيكا 64، الفقرة Paci c. Belgiqueاألورويب (قضية ابسي ضد بلجيكا 

 سلفا). احتجاز بناء على أمر اعتقال أورويب). كما تكرس االتفاقية واجب احرتام القواعد املتعلقة ابجلوهر واإلجراءات (القضا� الواردة

يف قضية أمهلت فيها السلطات طلب متديد أمر االعتقال يف اآلجال املنصوص عليها قانو� (ج. ك.  5وجود انتهاك للمادة احملكمة أقرت . على سبيل املثال، 30
يف املقابل، ارأتت أن االنتهاك املزعوم ملذكرة حول مناهج التحقيق الواجب استعماهلا يف بعض فئات اجلرائم ال  ).76، الفقرة G.K. c. Pologneضد بولندا 

، الفقرة Talat Tepe c. Turquie اتالت تييب ضد تركياقضية صحة القاعدة القانونية الداخلية اليت استند عليها اعتقال املدعي واحتجازه الحقا ( يعارض
االحتياطي، فإن استمرار هذا احتجازه  قانونيةإذا رفضت احملكمة ذات االختصاص اإلفراج عن املدعي يف الوقت الذي قضت فيه احملكمة الدستورية بعدم  ).62

 Mehmetن ضد تركيا  طال ، قضية حممد حسن أ118، الفقرة  Şahin Alpay c. Turquieاإلجراء ال يعترب "وفقا للقانون" (قضية شاهني ألباي ضد تركيا  
Hasan Altan c. Turquie 139، الفقرة.( 
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 مراقبة امتثال االحتجاز للقانون الوطين .ج

لكن األمر خمتلف عندما يتعلق األمر بعدم احرتام  القوانني الوطنية وتطبيقها على كاهل السلطات الوطنية، وعلى وجه اخلصوص احملاكم،. تقع مسؤولية تفسري 31
من االتفاقية، وكان  1 الفقرة 5مقتضيات القانون الوطين اليت من شأ�ا أن تؤدي إىل انتهاك أحكام االتفاقية. وقد كان األمر على هذا النحو يف قضا� متعلقة ابملادة 
 Creangă ]الغرفة العليا[ على احملكمة ممارسة نوع من املراقبة ملعرفة هل مت احرتام القانون الوطين (يرجى الرجوع مثال إىل قضية كر�نغا ضد رومانيا

c. Roumanie  وفسكي ضد بولندا  ، قضية ابران101، الفقرةBaranowski c. Pologne  قضية بينهام ضد اململكة املتحدة  50، الفقرة ،Benham 
c. Royaume-Uni  لى احملكمة مراعاة الوضعية القانونية السارية املفعول عند حدوث الوقائع (قضية فلوش ضد بولندا  . لذلك، يتعني ع)41، الفقرةWłoch 

c. Pologne 114، الفقرة.( 

 مبادئ عامة .د

احرتام القانون الوطين ذي الصلة فحسب، بل ينبغي أن تكون أحكام القانون الوطين نفسه متالئمة مع مقتضيات االتفاقية،   قانونية االحتجاز. ال يعين الوفاء بشرط  32
 ).59، الفقرة Plesó c. Hongrieمبا يف ذلك املبادئ العامة املنصوص عليها فيها أو اليت تستلزمها (قضية بليسو ضد اجملر 

: مبدأ سيادة القانون ومبدأ األمن القانوين، عالوة على  1الفقرة    5وتشمل املبادئ العامة اليت تستلزمها االتفاقية واليت حتيل عليها االجتهادات القضائية املتعلقة ابملادة  
 ).32، الفقرة  Simons c. Belgique(قضية سيمونس ضد بلجيكا (القرار)   5بدأ احلماية من التعسف، علما أن هذا األخري هو هدف املادة  مبدأ التناسبية وم

 القانوين نمبدأ األم .ه

التنصيص بوضوح يف القانون الوطين على شروط احلرمان  ويقتضي هذا األمر. يف حالة احلرمان من احلرية، ينبغي على وجه اخلصوص احرتام مبدأ األمن القانوين. 33
" املنصوص عليه يف االتفاقية، والذي يقضي بضرورة أن يكون أي قانون قانونية االحتجازمعيار " ذلك مراعاةمن احلرية وأن يكون تطبيق القانون نفسه واضحا، مبا يف 

رية، أن يتوقع، بدرجة معقولة حسب حيثيات احلالة، النتائج النامجة عن فعل معني (قضية خليفية وآخرون دقيقا مبا يكفي حىت يستطيع أي فرد، إذا طلب املشورة املستن
، Del Río Prada c. Espagne  ]غرفة العلياال[، قضية ديل ريو برادا ضد إسبانيا  92، الفقرة  ]الغرفة العليا[،  Khlaifia et autres c. Italieضد إيطاليا  

 ]الغرفة العليا[ة ميدفيدييف وآخرون ضد فرنسا ، قضي120، الفقرة Creangă c. Roumanie ]الغرفة العليا[، قضية كر�نغا ضد رومانيا 125الفقرة 
Medvedyev et autres c. France 80، الفقرة.(   

على اإلحالة على القانوين الداخلي، بل تتعلق أيضا بـ "جودة القانون"، وهو ما يستلزم أن يكون القانون الوطين الذي يرخص  1الفقرة  5ال تقتصر املادة  .34
واليت تسمى أحيا� بـ  –"جودة القانون" للحرمان من احلرية متاحا ودقيقا ومتوقعا يف تطبيقه مبا يكفي. ونذكر من بني العناصر اليت تؤخذ يف احلسبان عند النظر يف 

جود سبل انتصاف فعلية يستطيع و وجود مقتضيات قانونية واضحة خبصوص األمر ابالعتقال واستمرار هذا اإلجراء ومدته، �هيك عن  -"ضما�ت ضد التعسف"
 ).77، الفقرة J.N. c. Royaume-Uni" و"مدة" اعتقاله (قضية ج. ن. ضد اململكة املتحدة قانونيةعربها املدعي الطعن يف "

االحتجاز بسبب تقدمي صك انتهام، وهي لإلشارة ممارسة ال تستند على  رهن. قضت احملكمة على وجه اخلصوص أن املمارسة القاضية ابالحتفاظ بشخص ما 35
، الفقرات Baranowski c. Pologne(قضية ابرانوفسكي ضد بولندا  1الفقرة  5أي مقتضيات تشريعية أو اجتهاد قضائي داخلي خاص، انتهاك للمادة 

االحتياطي، وهي لإلشارة ممارسة ليس هلا أساس تشريعي دقيق، مناقض ملقتضيات املادة  لالحتجاز). على النحو ذاته، اعتربت احملكمة أن التمديد التلقائي 50-58
قرار غرفة  خص على أساس). يف املقابل، ارأتت احملكمة أن استمرار احتجاز ش86، الفقرة Svipsta c. Lettonie(قضية سفيبستا ضد ليتوانيا  1الفقرة  5

، Laumont c. France(قضية المونت ضد فرنسا    5انتهاكا للمادة  ميثل  اهتام �مر بتوفري معلومات تكميلية، دون البث شكليا يف مسألة استمرار االحتجاز، ال  
 ).50الفقرة 

التفاقية جدت لدى السلطات تفسريات متناقضة ملقتضيات قانونية، يعارض بعضها بعضا، ال ميكن ضمان احرتام شرط "جودة القانون" املنصوص عليها يف اإذا وُ .  36
). مع 59-53، الفقرات Ječius c. Lettonie، وقضية جيسيوس ضد ليتوانيا 77، الفقرة Nasrulloyev c. Russieقضية �رسولوييف ضد روسيا (

قضائية ذات صلة، إعطاء تفسريها اخلاص للقانون الوطين، وهو السبب الذي يدفعها أحيا� إىل الرتدد يف اعتبار أن  اتادذلك، ال حيق للمحكمة، يف غياب اجته
، قضية وينرتويرب ضد هولندا 116-114، الفقرات Włoch c. Pologneاحملاكم الداخلية مل تتصرف وفقا للقانون (قضية فلوش ضد بولندا 

Winterwerp c. Pays-Bas 50-48، الفقرات.( 

من  1الفقرة  5كرات مماثلة قانونيا ابملعىن الوارد يف املادة . تشكل املذكرات الشفوية أحد مصادر القانون الدويل، رغم ذلك ال يكون احتجاز طاقم على أساس مذ 37
وحيول غياب إشارة صرحية لإلذن ابعتقال أعضاء الطاقم واحتجازه دون احرتام معايري األمن القانوين والقابلية للتوقع االتفاقية إذا مل تكن دقيقة ومتوقعة بشكل كايف. 
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-96، الفقرات Medvedyev et autres c. France ]الغرفة العليا[(قضية ميدفيدييف وآخرون ضد فرنسا من االتفاقية  1الفقرة  5الواردة يف املادة 
100.( 

). عندما مينح القانوين 158، الفقرة Baş v. Turkeyأمهية عندما يتم حرمان قاضي من حريته (قضية ابس ضد تركيا  . تصري مستلزمات األمن القانوين أكثر38
هذه املقتضيات بشكل الداخلي محاية قضائية ألعضاء السلطة القضائية من أجل ضمان االستقاللية يف مزاولة مهامهم، يكون من املهم مبا كان احلرص على احرتام 

وحبكم األمهية املتزايدة لفصل السلط وواجب احرتام استقاللية السلطة القضائية،  صحيح. ابلنظر إىل الدور املهم الذي تضطلع به السلطة القضائية يف جمتمع دميوقراطي
االتفاقية (قضية ألبارسالن ينبغي على احملكمة على وجه اخلصوص االهتمام حبماية أعضاء السلطة القضائية عندما تقوم بتحليل طريقة تنفيذ إجراء االحتجاز من منظور  

 ).102، الفقرة Alparslan Altan v. Turkeyأتالن ضد تركيا 

 احلماية من التعسف .و

 ,.Sالدمنارك ، أي محاية األفراد من التعسف (قضية س. ف. أ ضد 5عالوة على ذلك، ينبغي أن يتوافق أي حرمان من احلرية مع اهلدف املنشود من املادة   .39
V. et A. c. Danemark ]قضية ويتولد ليتوا ضد بولندا ]الغرفة العليا ،Witold Litwa c. Pologne 78، الفقرة.( 

االمتثال ملقتضيات القانون الوطين، حيث ميكن أن يكون احلرمان من احلرية مشروعا من وجهة نظر القانون   1الفقرة    5. يتجاوز مفهوم "التعسف" الوارد يف املادة  40
، قضية 84، الفقرة  ]الغرفة العليا[  Creangă c. Roumanieمانيا  الداخلي، لكنه يف الوقت نفسه تعسفي وابلتايل متناقض مع االتفاقية (قضية كر�نغا ضد رو 

   ).164 ، الفقرة]الغرفة العليا[ A. et autres c. Royaume-Uniأ. وآخرون ضد اململكة املتحدة 

و اخلداع . خيتلف مفهوم التعسف إىل حد ما حسب نوع االحتجاز املعين. حيث أشارت احملكمة إىل إمكانية حدوث التعسف عندما يوجد عنصر سوء النية أ41
وعندما ال توجد أي صلة بني ، 1الفقرة  5السلطات، وعندما ال يتوافق أمر االحتجاز وتنفيذه فعليا مع هدف القيود املرخص هبا يف البند ذي الصلة من املادة  لدى

املعتد به واالحتجاز املقصود السبب املعتد به لتربير احلرمان من احلرية املرخص به وبني مكان االحتجاز ونظامه، وعندما ال توجد أي صلة تناسبية بني سبب االحتجاز  
 James, Wells et Leeس وويلس ويل س. ضد اململكة املتحدة من أجل االطالع على ملخص مفصل هلذه املبادئ األساسية، يرجى الرجوع إىل قضية جامي(

c. Royaume-Uni وقضية ساعدي ضد اململكة املتحدة 195-191، الفقرات ،Saadi c. Royaume-Uni ]68، الفقرات ]الغرفة العليا-
74(.   

كان االحتجاز الذي فحص هل  . تشكل السرعة اليت تعوض هبا احملاكم الوطنية أمر االحتجاز، إما النتهاء أجله وإما لكونه غري سليم، عنصرا آخرا ذي صلة عند 42
). على هذا النحو، اعتربت احملكمة يف سياق 80، الفقرة  ]الغرفة العلياMooren c. Allemagne [تعرض له شخص ما تعسفيا أو ال (قضية مورين ضد أملانيا  

بعد أن قامت حمكمة استئناف إبرجاع القضية إىل  –البند ج أن وجود مدة زمنية أقل من شهر بني انتهاء صالحية األمر األويل ابالحتجاز وصدور أمر جديد معلل 
على  ).48و 46، الفقرتني Minjat c. Suisseالذي تعرض هلا املدعي تعسفيا (قضية مينجات ضد سويسرا  االحتجازال جتعل  –حمكمة ذات درجة أقل 

سنة منذ إحالة القضية من طرف حمكمة استئناف على حمكمة   العكس من ذلك، قضيت احملكمة أبن االحتجاز تعسفي عندما جتاوزت مدة بقاء املدعي قيد االحتجاز
االحتجاز  قانونيةا يف ذات درجة أقل، مع بقاء املعين ابألمر يف حرية من أمره خبصوص مربرات هذا االحتجاز، إضافة إىل غياب أجل حمدد لبث حمكمة الدرجة الدني

 ).137-136، الفقرتني Khoudoïorov c. Russie(قضية خودويروف ضد روسيا 

 قرار قضائي .ز

 الحقا من طرف . تكون مدة االحتجاز مبدئيا "قانونية" إذا استندت على قرار قضائي. وميكن أن يكون احتجاز قائم على قرار قضائي مت اعتباره غري قانوين43
). وميكن أن يراعي احتجاز شرط "ضرورة 55، الفقرة  Bozano c. Franceحمكمة ذات درجة أعلى سليما من منظور القانون الداخلي (قضية بوزانو ضد فرنسا  

-Erkalo c. Pays(قضية إيركالو ضد هولندا    التنصيص عليه قانونيا" عندما تقضي احملاكم الداخلية أنه سليم حىت بعد الوقوف على خروقات يف إجراءات االحتجاز
Bas حىت عند وجود ثغرات حمتملة يف أمر االحتجاز (قضية ييفيمنكو  1الفقرة  5). وال تصبح مدة االحتجاز غري قانونية ابملعىن الوارد يف املادة 56و 55، الفقرتني

، قضية بيهنام ضد اململكة 68، الفقرة  Ječius c. Lituanie، قضية جيسيوس ضد ليتوانيا  108-102، الفقرات  Yefimenko c. Russieضد روسيا  
 ).47-42، الفقرات Benham c. Royaume-Uniاملتحدة 

وما يليها). حيث  43ات . متيز احملكمة بني قرارات احملاكم الداخلية اليت تدخل ضمن اختصاصاهتا وتلك اليت تتجاوزها (قضية بينهام ضد اململكة املتحدة، الفقر 44
 Khoudoïorovف ضد روسيا (قضية خودويرو  صراحة ابنعقاد اجللسة اأوامر االحتجاز الصادرة يف قضا� مل يتم إخبار الطرف املعين هب بعدم صحةقضت 

c. Russie ويف تلك اليت مل تقم فيها احملاكم الداخلية ابلتحقيق يف املوارد طبقا للقانون الوطين (ليود وآخرو ضد اململكة املتحدة 129، الفقرة ،(Lloyd et 
autres c. Royaume-Uni  مل تنظر فيها احملاكم الداخلية مبا يكفي يف إمكانية اعتماد إجراءات أخرى غري االحتجاز   اليت   )، ويف تلك116و  108، الفقرتني
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يف قضية مل يتضح فيها أن قرارات احملاكم الداخلية مل تكن "غري طبق االحتجاز قانوين إذا ). على العكس من ذلك، اعتربت احملكمة أن 113(القضية السابقة، الفقرة 
 ).114قانونية بشكل صارخ وواضح" (القضية السابقة، الفقرة 

 تعليل القرارات وحظر التعسف .ح

(س. ف.  1الفقرة  5من منظور املادة  قانونيتهقرار األمر ابالحتجاز أحد العناصر اليت تعتمد احملكمة عليها لتقدير مدى يف تعليل ال عدم كفاية. يعد انعدام أو 45
دون أي تعليل متعارضا مع مبدأ احلماية  ار االحتجاز ملدة طويلة. لذلك قد يعترب قر )92، الفقرة  ]الغرفة العليا[  S., V. et A. c. Danemark  أ. ضد الدمنارك

القرار   يضمنال    ). على النحو ذاته،67و 66، الفقرتني  Stašaitis c. Lituanie(قضية ستاسايتيس ضد ليتوانيا   1الفقرة    5من التعسف املنصوص فيه يف املادة  
، الفقرة Khoudoïorov c. Russie(قضية خودويروف ضد روسيا إذا كانت مقتضبا للغاية وال حيدد األسباب املربرة لالحتجاز محاية كافية من التعسف 

157.( 

من منظور القانون الداخلي يف قضية اعتربت فيها  قانونيتهال يؤثر على  االحتجاز االحتياطي رهن. مع ذلك، قضت احملكمة أن غياب التعليل يف قرار الوضع 46
). عالوة على ذلك، عندما تقضي احملاكم 43، الفقرة Minjat c. Suisseاحملاكم الداخلية أن االحتجاز مل يكن من دون سبب (قضية مينجات ضد سويسرا 

وإحالة القضية على حماكم ذات درجة دنيا  اإلفراج عن احملتجزالداخلية ببطالن قرار االحتجاز لغياب التعليل، لكنها تعترب أنه مل يكن من دون سبب، ال يشكل رفض 
 ).47(القضية السابقة، الفقرة  1الفقرة  5حتجاز انتهاكا للمادة للبث يف مشروعية اال

رغم ذلك، ال تعترب احملاكم الوطنية ملزمة بتحديد  عندما مت األمر ابالحتجاز االحتياطي دون تعليله ودون حتديد مدته. 1الفقرة  5. مت الوقوف على انتهاك املادة 47
 Merabishvili ]الغرفة العليا[مدة االحتجاز االحتياطي يف قرارها بغض النظر عن طريقة تنظيم هذه املسألة يف القانون الداخلي (قضية مريابيشفيلي ضد جورجيا  

c. Géorgie قضية أورافيك ضد كرواتيا 199، الفقرة ،Oravec c. Croatie ويعد وجود أو انعدام حتديد املدة واحد من ضمن العناصر ). 55، املادة
جاز التعسفي (ج. ن. ضد العديدة اليت أتخذها احملكمة يف احلسبان يف حتليلها الشامل ملعرفة هل تطبيق القانون الداخلي قابل للتوقع وهل يوفر ضما�ت ضد االحت

 .)53، الفقرة Meloni c. Suisse، ميلوين ضد سويسرا 90، الفقرة J.N. c. Royaume-Uniاململكة املتحدة 

 Ambruszkiewiczيف إمكانية تطبيق تدابري أقل تدخال من االحتجاز (قضية أمربوسزكيفيتش ضد بولندا  . إضافة إىل ذلك، ينبغي على السلطات النظر48
c. Pologne 32، الفقرة.(   

 أمثلة عن العيوب اإلجرائية املقبولة .ط

 عل احتجاز املدعي غري قانوين:جتقضت احملكمة أن العيوب اإلجرائية املعروضة بعده مل . 49

  كمة إذا إمهال تبليغ املتهم أبمر االحتجاز املتعلق به بشكل رمسي. وال يعترب هذا اإلمهال "عيبا جسيما وصارخا" حسب االجتهادات القضائية للمح
، وأيضا قضية 79، الفقرة  Marturana c. Italieتقد بنية حسنة أن األمر مت تبليغه للمعين ابألمر (قضية مارتورا� ضد إيطاليا  كانت السلطات تع

، حيث رأت احملكمة أن أتخر السلطات ثالثة أ�م يف تبليغ أمر االحتجاز، يف حني أن املهلة Voskuil c. Pays-Basفوسكويل ضد هولندا 
 )؛1الفقرة  5ساعة، انتهاك للمادة  24القانونية للتبليغ هي 

  االحتجاز إذا قامت سلطة قضائية بتصحيح هذا اخلطأ الحقا (قضية نيكولوف ضد  رهنوقوع خطأ مطبعي بسيط يف أمر االعتقال أو أمر الوضع
 )52، الفقرة ]الغرفة العليا[ Douiyeb c. Pays-Bas، قضية دويب ضد هولندا 63، الفقرة Nikolov c. Bulgarieبلغار� 

  املدعي أبساس قانوين آخر على ضوء املالحظات اليت استند عليها القضاة لتحديد استنتاجاهتم (قضية احتجاز تغيري األساس القانوين الذي يربر
). يف املقابل، قد يدفع انعدام مربرات كافية لتغيري األساس القانوين احملكمَة لإلقرار Gaidjurgis c. Lituanieكايدجورجيس ضد ليتوانيا (القرار)  

 ).65، الفقرة Calmanovici c. Roumanie(قضية كاملانوفيتشي ضد رومانيا  1الفقرة  5بوجود انتهاك للمادة 

 التأخري يف تنفيذ قرار إطالق السراح  .ي

 Assanidzé(قضية أسانيزد ضد جيورجيا لإلفراج عنه حمروما من احلرية رغم وجود قرار قضائي  ما . ال يعقل، يف دولة سيادة القانون، أن يبقى شخص50
c. Géorgie ]على العكس من ذلك، يعد وجود مهلة لتنفيذ قرار إطالق السراح أمراً مقبوًال، وغالبا ال حميد عنه، ويتعني رغم ذلك 173، الفقرة ]الغرفة العليا .(

 ).25، الفقرة Giulia Manzoni c. Italieأقل مدة ممكنة (قضية جيوليا مانزوين ضد إيطاليا على السلطات الوطنية تقليصه إىل 
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 Ruslan�كوفينكو ضد أوكرانيا  ال جيوز أن تربر الشكليات اإلدارية ذات الصلة إبطالق السراح أتخري التنفيذ ألكثر من بضع ساعات (قضية روسالن
Yakovenko c. Ukraine حيث بلغ التأخري يومني، وقضية كني ضد فرنسا 68، الفقرة ،Quinn c. Franceاملتعلقة بتأخر 43-39ت ، الفقرا ،

  ساعة يف تنفيذ قرار األمر إبطالق سراح املدعي "بشكل فوري"). 11
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III.   1الفقرة  5حاالت احلرمان من احلرية املرخص هبا وفقا للمادة 

 اإلدانة على أثراالحتجاز  .أ
 

 البند أ من االتفاقية 1الفقرة  5املادة 

 ال جيوز حرمان أي إنسان من حريته، إال يف احلاالت التالية اليت ينص عليها القانون:   (...) . 1"

 " أ) إذا كان الشخص حمتجزاً قانونياً على أثر إدانته من حمكمة ذات اختصاص؛

 الكلمات الرئيسية يف قاعدة البيا�ت "هودوك"

على أثر اإلدانة (املادة   –البند أ)    1الفقرة    5إدانة (املادة    –)  1الفقرة    5احتجاز قانونيان (املادة  اعتقال أو    –)  1الفقرة    5حرمان من احلرية (املادة  
 البند أ). 1الفقرة  5حمكمة ذات اختصاص (املادة  –البند أ)  1الفقرة  5

 

 وجود إدانة  .1

البند أ حسب النوعية القانونية للجرمية اليت أدين هبا الشخص. حيث تسري على أي "إدانة" ابحلرمان من احلرية صادرة عن حمكمة،  1الفقرة  5. ال متيز املادة 51
، قضية كالستيان 68، الفقرة  Engel et autres c. Pays-Basسواء اعتربها القانون الداخلي للدولة املعنية جزائية أو أتديبية (قضية إينغل وآخرون ضد هولندا  

 ).46، الفقرة Galstyan c. Arménieضد أرمينيا 

 Del Río Prada. ال تعين "اإلدانة" إثبات االهتام فقط بل تطبيق عقوبة أو أي تدبري آخر من تدابري احلرمان من احلرية (ديل ريو برادا ضد إسبانيا 52
c. Espagne ]ويليس، يل ضد اململكة املتحدة، قضية جيمس125، الفقرة ]الغرفة العليا ، James, Wells et Lee c. Royaume-Uni الفقرة ،

، الفقرة Van Droogenbroeck c. Belgique ، قضية فان دروغنربوك ضد بلجيكا87، الفقرة M. c. Allemagne ، قضية م. ضد أملانيا189
 ).38الفقرة  B. c. Autriche ، قضية ب. ضد النمسا،35

ناسبة هلذه اجلرمية أو لتلك. . ال تدخل القضا� املتعلقة مبدى تالؤم اجلرمية مع العقاب مبدئيا يف نطاق تطبيق االتفاقية، وال حيق للمحكمة حتديد مدة االحتجاز امل53
، ألن مدة احلرمان من احلرية 1الفقرة  5ل مبوجب املادة رغم ذلك، قد يكون لإلجراءات املتعلقة بتنفيذ العقوبة أو ابملزا� السجنية أتثري على احلق يف احلرية املكفو 

، قضية 22، الفقرة Aleksandr Aleksandrov c. Russieالفعلية رهني أيضا بتطبيق هذه اإلجراءات (قضية أليكساندر أليكساندروف ضد روسيا 
 ).56-55، الفقرتني ]الغرفة العليا[ Khamtokhu et Aksenchik c. Russieد روسيا خامتوخو وأكسينشيك ض

 .Xالطرف (قضية إكس ضد أملانيا . وال متنع هذه املقتضيات إمكانية تنفيذ عقوبة السجن يف حق شخص أدين هبا خارج الرتاب الوطين للدولة 54
c. Allemagne  اءات املنجزة ). وإذا كان الدول األطراف غري جمربة على النظر يف مدى احرتام اإلجر 1963دجنرب/كانون األول   14، قرار اللجنة الصادر بتاريخ
 Drozd et Janousek c. France(قضية دروزد وجانوسيك ضد فرنسا وإسبانيا    6للشروط الواردة يف املادة  ، واليت تعد أساس اإلدانة،  فوق تراب دولة أخرى

et Espagne  ر (قضية إيالسكو وآخرون ضد مولدافيا وروسيا  )، إال أن هذه اإلدانة ال جيب أن تكون نتيجة خطأ قضائي ساف110، املادةIlaşcu et autres 
c. Moldova et Russie  ]واملبادئ املكرسة فيها  6). إذا كانت اإلدانة نتيجة إجراء "متعارض بشكل صارخ مع مقتضيات املادة  461، الفقرة  ]الغرفة العليا ،"

 Willcox etالبند أ (قضية ويلكوكس وهورفورد ضد اململكة املتحدة (القرار)  1الفقرة  5يكون احلرمان من احلرية الناجم عنها غري مربر من منظور املادة 
Hurford c. Royaume-Uni  أمثلة عن غياب االنصاف الذي يعترب خطأ قضائيا سافرا، قضية ستويشكوف ضد بلغار� ، وفيها 95، الفقرة

Stoichkov c. Bulgarie بشأن تطبيق مبدأ التقادم).51، الفقرة ، 

 حمكمة ذات اختصاص  .2

" على هيئات ذات قواسم أساسية مشرتكة فقط، وذات استقاللية عن السلطة التنفيذية واألحزاب، بل أيضا على ضما�ت اإلجراء مصطلح "حمكمةحييل ال . 55
 ,De Wildeية دي وايلد وأومس وفريسيب ضد بلجيكا ، قض61، الفقرة Weeks c. Royaume-Uniالقضائي (قضية ويكس ضد اململكة املتحدة 
Ooms et Versyp c. Belgique تدخل حمكمة. ابلضرورة يف احلاالت اليت تتطلب ). رغم ذلك ال يتعني أن تكون أمناط اإلجراءات متطابقة 78، الفقرة

 توافر ضما�ت كافية يف اإلجراءات، ينبغي النظر يف الطبيعة اخلاصة للحيثيات اليت جرت فيها (القضية السالفة الذكر).  من أجل البث يف مسألة
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مر إبطالق السراح يف حالة االحتجاز واأل قانونية. عالوة على ذلك، ال ينبغي أن متتلك اهليئة املعنية اختصاصات استشارية فقط، بل أيضا صالحية النظر يف 56
 Weeks، قضية ويكس ضد اململكة املتحدة 61، الفقرة X. c. Royaume-Uniاالحتجاز غري القانوين (قضية إكس ضد اململكة املتحدة 

c. Royaume-Uni 61، الفقرة.(   

   ).111-109. ال تكون احملكمة "ذات اختصاص" إذا كانت تركيبتها "غري منصوص عليها يف القانون" (قضية ييفيمنكو ضد روسيا، الفقرات 57

 االحتجاز "على أثر" اإلدانة  .3

وبناء عليها ومبوجبها.  . ال يعين مصطلح "على أثر" التسلسل الزمين بني اإلدانة واالحتجاز فقط، بل جيب أن يكون هذا األخري �مجا عن اإلدانة وأن حيدث بعدها58
، ]الغرفة العليا[  Del Río Prada c. Espagneخالصة القول، ينبغي وجود عالقة سببية كافية بني اإلدانة واحلرمان من احلرية (قضية ديل ريو برادا ضد إسبانيا  

، قضية مونيل وموريس ضد 189، الفقرة James, Wells et Lee c. Royaume-Uni، قضية جيمس، ويلس، يل ضد اململكة املتحدة 124الفقرة 
 ).40، الفقرة Monnell et Morris c. Royaume-Uniاململكة املتحدة 

على األمد البعيد يف حالة ما إذا استندت قرارات عدم التمديد أو إعادة السجن أو متديد  تنعدم. مع ذلك، تضعف هذه العالقة السببية مبرور الوقت، وميكن أن 59
، يصري االحتجاز االحتجاز االحتياطي على أسباب ال عالقة بينها وبني أهداف املشرع والقاضي أو على تقدير غري معقول هلذه األهداف. يف مثل هذه احلاالت

، الفقرة ]الغرفة العليا[ Del Río Prada c. Espagne(قضية ديل ريو برادا ضد إسبانيا  5، ويكون ابلتايل انتهاكا للمادة القانوين حرما� تعسفيا من احلرية
، خبصوص استمرار 88، املادة M. c. Allemagne ، قضية م. ضد أملانيا102،  الفقرة H.W. c. Allemagne ، قضية ه. و. ضد أملانيا124

 االحتجاز االحتياطي).

اختصاص". يف  ت. قضت احملكمة أن أشكال خمتلفة من االحتجاز االحتياطي، املفروضة إضافة إىل العقوبة احلبسية، تشكل احتجازا "على أثر إدانة حمكمة ذا60
ينكو ضد أوكرانيا حيثيات مماثلة، ال يكون االحتجاز املعين جزء من العقوبة، بل ينجم عن "إجراء آخر من إجراءات احلرمان من احلرية" (قضية روسالن �كوف

Ruslan Yakovenko c. Ukraine افة إىل مراجع أخرى). ، إض51، الفقرة 

رهن االحتجاز االحتياطي لوجود     راح معتقل متعارضا مع غاية العقوبة احلبسية اليت أمر هبا القاضي إذا مت اإلبقاء على الشخص املعين يكون رفض إطالق س  . قد61
اليت تسمح له إبثبات أنه مل يعد يشكل أي هتديد (كلينكينبوب ضد أملانيا  -كالعالجات املناسبة  –خطر العود، علما أنه يف الوقت ذاته حمروم من الوسائل الضرورية 

Klinkenbuß c. Allemagne 47، الفقرة.( 

ستنتاج أن املعين يصري الطابع املعقول لقرار إبقاء شخص ما رهن االحتجاز حلماية السكان مشكوكا فيه إذا كان القاضي ال ميتلك بشكل واضح عناصر كافية ال.  62
وال ميكن للمحكمة تقدمي جواب جاهز  احملكمة ابحلصول على آراء خرباء مالئمة وحديثة مبا يكفي.ابألمر الزال يشكل هتديدا على اآلخرين، وخصوصا إذا مل تقم 

هل تطورت وضعية املدعي فة على سؤال هل كانت اخلربة الطبية حديثة مبا يكفي، ويكون اجلواب على هذا السؤال رهينا ابحليثيات اخلاصة للقضية، والسيما معر 
). عالوة على ذلك، عندما يكون مرتكب اجلرمية 61-59، الفقرات  D.J. c. Allemagneيد خبري (قضية د. ج. ضد أملانيا  بشكل كبري منذ آخر فحص على  

ستعانة خبربة خارجية من أجل مجيع مقرتحات جديدة من حمتجزا يف املؤسسة ذاهتا منذ وقت طويل، ويصل مسلسل عالجه مرحلة فراغ، يصري من املهم مبا كان اال
 ).78و 77، الفقرتني Tim Henrik Bruun Hansen c. Danemarkشأ�ا السماح ببدأ العالج الضروري (تيم هينريك برون هانسني ضد الدمنارك 

البند أ مبجرد صدور احلكم االبتدائي، حىت إن مل يكن مشموال  1الفقرة  5ابملعىن الوارد يف املادة  "من حمكمة ذات اختصاص"على أثر إدانته  حمتجزا. يعترب املتهم 63
وال جيوز أتويل عبارة "على أثر إدانة"  ).46، الفقر  Ruslan Yakovenko c. Ukraineابلنفاذ وميكن الطعن فيها (قضية روسالن �كوفينكو ضد أوكرانيا  

أن نغفل مسألة أنه مت إقرار إدانة على أساس فرضية اإلدانة النهائية، ألن ذلك يستثين اعتقال األشخاص املدانني الذي توبعوا يف حالة سراح أثناء اجللسة. وال ميكننا 
، الفقرة Wemhoff c. Allemagne(قضية وميهوف ضد أملانيا   6شخص حمتجز خالل مرحلة االستئناف أو النقض أثناء حماكمة جرت وفقا ملقتضيات املادة  

9.( 

 Klinkenbußالبند أ على احتجاز أخبل يف مستشفى لألمراض العقلية على أثر إدانة (قضية كلينكينبوب ضد أملانيا  1الفقرة  5تسري املادة . 64
c. Allemagne قضية رادو ضد أملانيا 49، الفقرة ،Radu c. Allemagne قضية إكس ضد اململكة املتحدة 97، الفقرة ،X. c. Royaume-

Uni الرباءة (قضية ليربيت ضد إيطاليا  )، ولكن ليس بعد39، الفقرةLuberti c. Italie 25، الفقرة.( 

 أثر إجراءات االستئناف  .4

حقا على خطأ ارتكبه القاضي الذي أمر ابالحتجاز، ابلنظر إىل تنفيذا لقرار قضائي. وميكن أال يؤثر الوقوف ال كانت. تكون مدة االحتجاز مبدئيا قانونية إذا  65
اكم االستئناف أقرت القانون الداخلي، على صحة االحتجاز. لذلك ترفض هيئات سرتاسبورغ تلقي طلبات األشخاص الذين ثبتت إدانتهم جبرائم جزائية ويدعون أن حم
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). 42، الفقرة Benham c. Royaume-Uniأخطاء قانونية (قضية بينهام ضد اململكة املتحدة استناد حكم اإلدانة أو العقوبة على أخطاء يف الوقائع أو 
 Tsirlis etس ضد اليو�ن يف املقابل، يكون االحتجاز الناجم عن إدانة غري قانوين إذا مل يستند على القانون الداخلي أو كان تعسفيا (تسريليس وكولومبا

Kouloumpas c. Grèce 62، الفقرة.( 

 االحتجاز بسبب التمرد على قرار صادر عن حمكمة أو عدم احرتام التزام منصوص عليه يف القانون .ب
 

 البند ب من االتفاقية 1الفقرة  5املادة 

 . (...) ال جيوز حرمان أي إنسان من حريته، إال يف احلاالت التالية اليت ينص عليها القانون:  1"

 (...) 

ص  ب) إذا كان الشخص خمضعاً العتقال أو احتجاز قانونيني لتمرده على قرار صادر حبقه وفقا للقانون عن حمكمة أو لضمان تنفيذ التزام منصو 
 عليه يف القانون؛" 

 سية يف قاعدة البيا�ت "هودوك"الكلمات الرئي

  –) 1الفقرة  5ن (املادة او احتجاز قانونياعتقال أ -) 1الفقرة  5وفقا للقانون (املادة  –) 1الفقرة  5حرمان من احلرية (املادة 

ضمان تنفيذ  –البند ب)  1الفقرة  5(املادة التمرد على قرار صادر عن حمكمة  –البند ب)  1الفقرة  5أمر صادر وفقا للقانون عن حمكمة (املادة 
 البند ب). 1الفقرة  5التزام منصوص عليه يف القانون (املادة 

 

 قرار صادر عن حمكمة لىالتمرد ع  .1

البند ب أن الشخص اخلاضع العتقال أو احتجاز كان إبمكانه احرتام قرار صادر عن حمكمة ومل  1الفقرة  5تعين العبارات املستعملة يف الشق األول من املادة . 66
 )49، الفقرة Beiere c. Lettonieيفعل ذلك (قضية بيري ضد ليتوانيا 

 ).50، الفقرة Beiere c. Lettonie. ال ميكن معاتبة شخص على عدم احرتام قرار قضائي إذا مل يتم أبدا إخباره به (قضية بيري ضد ليتوانيا 67

أي قيمة كقرينة يف القرارات املتعلقة ابحرتام قرار العدالة املذكور  . ال يكون لرفض شخص اخلضوع إلجراءات أو تدابري قبل صدور القرار عن حمكمة ذات اختصاص68
 ).59، الفقرة Petukhova c. Russie(قضية بيتوكوفا ضد روسيا 

ة وبني احرتام احلق يف . يتعني على السلطات الداخلية احلرص على ضمان التوازن يف جمتمع دميوقراطي بني أمهية احرتام القرارات الصادرة وفقا للقانون عن حمكم69
وإمكانية اخلضوع إليه ماد� ومدة االحتجاز. وتكتسي مسألة التناسبية يف هذا الباب أمهية كبرية  احلرية. من هذا املنطلق، ينبغي أن يؤخذ يف احلسبان هدف القرار

 ).40، الفقرة Gatt c. Malte(قضية غات ضد مالطا 

البند ب يف القضا� املتعلقة من ضمن قضا� أخرى بعدم سداد غرامة صادرة عن حمكمة   1الفقرة    5. ارأتت هيئات االتفاقية وجوب تطبيق الشق األول من املادة  70
، قضية آيري ضد   Velinov c. l’ex-république yougoslave de Macédoine(قضية فيلينوف ضد مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا 

دجنرب  10، قرار اللجنة بتاريخ X. c. Allemagne(إكس ضد أملانيا  ، قرار اللجنة)، ورفض اخلضوع للفحص الطيب النفسيAirey c. Irlandeإيرلندا 
ضد إيطاليا ، قرار اللجنة)، وعدم احرتام اإلقامة اجلربية (قضية فريدا X. c. Autriche)، واخلضوع الختبارات الدم أبمر من حمكمة (إكس ضد النمسا 1975

Freda c. Italie تسليم طفل ألحد األبوين (قضية ابرادي ضد أملانيا    ، قرار اللجنة) أو قرارParadis c. Allemagne  ستدعاء االمتثال ال  (القرار))، ورفض
 Gatt) وعدم احرتام شروط اإلفراج بكفالة (قضية غات ضد مالطا Steel et autres c. Royaume-Uni(قضية ستيل وآخرون ضد اململكة املتحدة 

c. Malte  واالحتجاز يف مستشفى أراض عقلية (قضية تروتكو ضد روسيا (Trutko c. Russie    وقضية بيري ضد ليتوانياBeiere c. Lettonie حيث ،
 مل تكن توفر اإلجراءات الداخلية ضما�ت كافية ضد التعسف).
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 تنفيذ التزام منصوص عليه يف القانون  .2

البند ب االحتجاز إال إذا كان هذا اإلجراء يهدف إىل "ضمان تنفيذ" التزام منصوص عليه يف القانون. وينبغي ابلتايل  1الفقرة  5. ال ُجييز الشق الثاين من املادة 71
تنفيذ هذا االلتزام دون أن يكون هلما طابع أن يكون الشخص املعين هبذا اإلجراء مسؤوال عن التزام غري منفذ من جهة، وأن يكون اعتقاله واحتجازه هبدف ضمان 

 .S., V. et A. cالبند ب مبجرد تنفيذ االلتزام املعين (قضية س. ف. أ. ضد الدمنارك  1الفقرة  5عقايب. وينعدم األساس القانوين لالحتجاز وفقا للمادة 
Danemark ]قضية فاسيليفا ضد الدمنارك 81و 80، الفقرتني ]ة العلياالغرف ،Vasileva c. Danemark 36، الفقرة.( 

اإلجراءات املتبعة من أجل فرض هذا االلتزام وضمان تنفيذه (قضية  البند ب على القانون الداخلي فيما يتعلق مبضمون االلتزام وكذا 1الفقرة  5. حتيل املادة 72
  .)89، الفقرة .oRussie (n Rojkov c (2) 2راجكوف ضد روسيا (رقم 

حيث يؤدي التفسري املوسع إىل نتائج متعارضة مع فكرة  ).36، الفقرة Ciulla c. Italie كيوال ضد إيطاليا. جيب أن يكون االلزام حمددا وملموسا (قضية  73
 Engel et، قضية إينغل وآخرون ضد هولندا 83، الفقرة ]الغرفة العليا[ S., V. et A. c. Danemarkسيادة القانون (قضية س. ف. أ ضد الدمنارك 

autres c. Pays-Bas قضية إليا ستيفانوف ضد بلغار� 69، الفقرة ،Iliya Stefanov c. Bulgarie 72، الفقرة.( 

بدقة كافية. وحبكم أن  . ال ميكن اعتبار واجب عدم ارتكاب جرائم جنائية "حمددا وملموسا" إال إذا مت حتديد مكان واتريخ ارتكاهبا الوشيك وضحا�ها احملتملني 74
أن يكون على علم مبا هي األفعال اليت يتعني عليه االمتناع عن القيام  املقصودفعال معينة، ينبغي قبل إقرار انتهاك الشخص لاللتزام األمر متعلق ابلتزام بعدم القيام أب

 ).83، الفقرة ]الغرفة العليا[ S., V. et A. c. Danemarkهبا وجيب إثبات أنه مل تكن له إرادة االمتناع عنها (قضية س. ف. أ. ضد الدمنارك 

قل صرامة (قضية خودوروفسكي ضد ال يكون االعتقال مقبوال من منظور االتفاقية إال إذا كان ال ميكن تنفيذ "االلتزام املنصوص عليه يف القانون" عرب إجراءات أ. 75
). عالوة على ذلك، يستلزم مبدأ التناسبية وجود توازن بني احلاجة يف جمتمع دميوقراطي إىل ضمان التنفيذ 136، الفقرة  Khodorkovskiy c. Russieروسيا 

 ).70، الفقرة ]الغرفة العليا[ Saadi c. Royaume-Uniأمهية احلق يف احلرية (قضية ساعدي ضد اململكة املتحدة الفوري لاللتزام املقصود وبني 

اءه، وطبيعة الشخص . خبصوص النقطة األخرية، أتخذ احملكمة يف احلسبان طبيعة االلتزام الناجم عن التشريعات املطبقة، مبا يف ذلك غايته واهلدف الكامن ور 76
، ]الغرفة العليا[ S., V. et A. c. Danemarkاحملتجز واحليثيات اخلاصة اليت أدت إىل اعتقاله، إضافة إىل مدة االحتجاز (قضية س. ف. أ. ضد الدمنارك 

 ). 37، الفقرة Epple c. Allemagne، قضية إيبل ضد أملانيا 38، الفقرة Vasileva c. Danemark، قضية فاسيليفا ضد الدمنارك 75الفقرة 

التزام اخلضوع للمراقبة األمنية عند دخول الرتاب الوطين للبلد (قضية البند ب حاالت من قبيل  1الفقرة  5. فحصت احملكمة من منظور الشق الثاين من املادة 77
 الدمناركوواجب إثبات اهلوية (قضية فاسيليفا ضد  ، تقرير اللجنة)،McVeigh et autres c. Royaume-Uniميك فينخ وآخرون ضد اململكة املتحدة 

Vasileva c. Danemark(القرار) قضية نوفوتكا ضد سلوفاكيا ، Novotka c. Slovaquie قضية سارخييانيس ضد إيطاليا ،Sarigiannis 
c. Italie،(  قضية نوفيشكا ضد بولندا) والتزام اخلضوع للفحص الطيب النفسيNowicka c. Pologneة مكان معني (قضية إيبل ضد أملانيا ر د)، والتزام مغا

Epple c. Allemagne  �والتزام املثول يف خمفر الشرطة من أجل االستنطاق (قضية إيليا ستيفانوف ضد بلغار ،(Iliya Stefanov c. Bulgarie قضية ،
)، والتزام عدم اإلخالل ابلنظام Khodorkovskiy c. Russie، قضية خودوروفسكي ضد روسيا Osypenko c. Ukraineأوسيبينكو ضد أوكرانيا 

)، والتزام كشف مكان وجود األمالك موضوع احلجز من أجل Ostendorf c. Allemagneالعام عرب ارتكاب جرمية جنائية (قضية أوستيندورف ضد أملانيا 
 )Göthlin c. Suèdeضمان سداد ديون ضريبية (قضية غوتلني ضد السويد 

 االحتجاز االحتياطي .ج
 

 البند ج من االتفاقية 1الفقرة  5املادة 

 ن:  أي إنسان من حريته، إال يف احلاالت التالية اليت ينص عليها القانو  ال جيوز حرمان (...) . 1"

 (...) 

جرمية أو   ج) إذا كان الشخص معتقالً أو حمتجزاً بغية مثوله أمام اهليئة القضائية ذات االختصاص، عندما توجد أسباب مقبولة لالشتباه يف ارتكابه 
 ؛ ة أو من الفرار بعد ارتكاهبادواع معقولة لالعتقاد بضرورة منعه من ارتكاب جرمي
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احلق يف احلرية واألمن  –االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان من  5دليل حول املادة   

 2020-04-30حتديث:  23/62 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

 الكلمات الرئيسية يف قاعدة البيا�ت "هودوك"

  –) 1الفقرة  5ن (املادة او احتجاز قانونياعتقال أ -) 1الفقرة  5وفقا للقانون (املادة  –) 1الفقرة  5حرمان من احلرية (املادة 

أسباب معقولة لالشتباه  –البند ج)  1الفقرة  5جرمية جنائية (املادة  –البند ج)  1الفقرة  5مثول أمام اهليئة القضائية ذات االختصاص (املادة 
ورة منع الفرار (املادة دواع معقولة لالعتقاد بضر   -البند ج)    1الفقرة    5دواع معقولة لالعتقاد بضرورة منع جرمية (املادة   –البند ج)    1الفقرة    5(املادة  

 البند ج). 1الفقرة  5

 

 هدف االعتقال واالحتجاز  .1

البند ج (قضية  1الفقرة  5املادة  .  حتيل مجلة "بغية املثول أمام اهليئة القضائية ذات االختصاص" على الفرضيات الثالث البديلة لالعتقال واالحتجاز املقصود يف 78
، .Uni-Royaume Irlande c ضد اململكة املتحدة إيرالند، قضية 14و 13، الفقرتني .oIrlande (n Lawless c (3 )3الوليس ضد إيرلندا (رقم 

 .)196الفقرة 

البند ج سوى يف إطار إجراءات جنائية من أجل ضمان مثول املعين ابألمر أمام السلطة القضائية ذات  1الفقرة  5. ال جيوز احتجاز شخص وفقا للمادة 79
، Ječius c. Lituanie، جيسيوس ضد ليتوانيا  103، الفقرة  Şahin Alpay c. Turquieاالختصاص لالشتباه يف ارتكابه جلرمية (ساهني أبالي ضد تركيا  

 ). 72، الفقرة Schwabe et M.G. c. Allemagne، شوايب و م. ج. ضد أملانيا 50الفقرة 

ص أو فئة من ("عندما توجد أسباب مقبولة لالشتباه يف ارتكابه جرمية") وجود سياسة احرتازية عامة موجهة ضد شخ  . ال تعين الفرضية الثانية املنصوص عليها80
رتكاب جرمية ملموسة األشخاص ترى السلطات أ�م ميثلون خطرا بسبب نزعتهم االجرامية. ويعطي سبب احلرمان من احلرية املذكور للدول األطراف فقط وسيلة منع ا

البند ج،  1الفقرة  5استنادا على الشق الثاين من املادة  وحمددة، خصوصا فيما يتعلق مبكان ارتكاهبا واترخيها وضحا�ها احملتملني. ومن أجل تربير احلرمان من احلرية
عرب االعتقال (قضية س. ينبغي أن تثبت السلطات بطريقة مقنعة أنه من املرجح أن يشارك املعين ابألمر يف ارتكاب جرمية ملموسة وحمددة إذا مل يتم منعه من ذلك 

 ).91و 89، الفقرتني ]الغرفة العليا[ S., V. et A. c. Danemarkف. أ. ضد الدمنارك 

ومستقال عن وجود "أسباب مقبولة لالشتباه يف ارتكابه (املدعي) جرمية".  البند ج سببا منفصال للحرمان من احلرية 1الفقرة  5. يشكل الشق الثاين من املادة 81
 ).116-114، الفقرات ]الغرفة العليا[ويسري ابلتايل على احلرمان من احلرية املفروض بشكل احتياطي خارج إطار املتابعة اجلنائية (قضية س. ف. أ. ضد الدمنارك 

أن الشرطة متكنت من مجع ما يكفي من األدلة إلثبات  1الفقرة  5ود هدف مماثل بغض النظر عن حتقيقه. وال يفرتض البند ج من املادة . يتعني تصور وج82
، الفقرة Petkov et Profirov c. Bulgarieاالهتامات، سواء عند القيام بعملية االعتقال أو أثناء احلراسة النظرية (قضية بيتكوف وبروفريوف ضد بلغار� 

إىل استكمال  1الفقرة  5). ويهدف االستنطاق خالل االحتجاز وفقا للبند ج من املادة 51، الفقرة Erdagöz c. Turquie، قضية إيرداكوز ضد تركيا 52
 Mehmet Hasan Altanالبحث اجلنائي من أجل أتكيد أو نفي الشكوك امللموسة اليت استند عليها االعتقال (قضية حممد حسن أتالن ضد تركيا 

c. Turquie  دة  ، قضية بروغان وآخرون ضد اململكة املتح125، الفقرةBrogan et autres c. Royaume-Uni  قضية ليبيطا 54-52، الفقرات ،
 ).36، الفقرة O’Hara c. Royaume-Uni، قضية أوهارا ضد اململكة املتحدة ]الغرفة العليا[ Labita c. Italie 155ضد إيطاليا، الفقرة 

البند ج من أجل عدم متديد  1الفقرة  5املادة . جيب تطبيق شرط وجود هدف مثول املعتقل أمام احملكمة بنوع من املرونة مقارنة ابالحتجاز وفقا للشق الثاين من 83
سبب انتهاء األجل االحتجاز االحتياطي القصري دون جدوى. عندما يتم اإلفراج عن شخص كان موضوع احتجاز احتياطي قصري، إما بسبب انعدام اخلطر وإما مثال ب

 .S., V. et A. cحلرمان من احلرية االحتياطي (قضية س. ف. أ. ضد الدمنارك القانوين القصري، ال جيب أن حيول شرط وجود اهلدف املذكور دون اللجوء إىل ا
Danemark ]126-118، الفقرات ]الغرفة العليا.( 

، الفقرتني Ladent c. Pologneالبند ج، جيب أن يكون االحتجاز إجراًء متناسبا مع اهلدف املعلن (قضية النديت ضد بولندا  1الفقرة  5. وفقا للمادة 84
تجاز بطريقة مقنعة. وعندما أتمر هذه السلطات ابالحتجاز االحتياطي لشخص بسبب ). ويقع على عاتق السلطات الداخلية واجب إثبات ضرورة االح56و 55

ومن إعطائه الوقت الكايف لالمتثال، ويتعني عليها كذلك اختاذ تدابري مقبولة  إخطاره على النحو الواجب عدم مثوله أمامها بعد استدعائه، ينبغي عليها التأكد من
 ).40، الفقرة Vasiliciuc c. Moldovaد مولدافيا للتأكد من فراره (قضية فاسيليسيوس ض

كافية لصون املصلحة اخلاصة   البند ج أن يتم التفكري يف إجراءات أقل صرامة وإثبات أ�ا غري  1الفقرة    5. يستلزم شرط الضرورة املطبق وفقا للشق الثاين من املادة  85
 اجلرمية موضوع القضية خطرية، أي أ�ا تنطوي على خطر إحلاق الضرر حبياة أشخاص أو بسالمتهم اجلسدية أو إحلاق ضرر مهم ابملمتلكات. أو العامة. وجيب أن تكون

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62076
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62064
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-181866
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63338
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-107704
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-187364
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-145006
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62670
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-181862
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-181862
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62008
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63300
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-64278
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-187364
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-187364
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-85488
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-173256
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ى اعتبار أن مدة احلرمان من احلرية عامل ذو صلة كذلك (قضية س. ف. عالوة على ذلك، جيب أن يتوقف االحتجاز مبجرد مرور اخلطر، مما يتطلب مراقبة احلالة، عل
 ).161، الفقرة ]الغرفة العليا[ S., V. et A. c. Danemarkأ. ضد الدمنارك 

(قضية  3الفقرة  5اختصاص" نفس معىن عبارة "قاض أو حاكم آخر خمول قانونيًا ملزاولة وظائف قضائية" الواردة يف املادة متتلك عبارة "هيئة قضائية ذات  .86
 ).29، الفقرة Schiesser c. Suisseسكييسري ضد سويسرا 

 معىن عبارة "أسباب مقبولة لالشتباه"  .2

البند ج (قضية حممد حسن أتالن   1الفقرة    5عنصرا أساسيا يف احلماية اليت توفرها املادة   االحتجاز. يشكل "الطابع املقبول" لالشتباه الذي ينبغي أن يستند عليه  87
، Fernandes Pedroso c. Portugal، قضية فر�نديس بيدروسو ضد الربتغال  124، الفقرة  Mehmet Hasan Altan c. Turquieضد تركيا  

 ).87الفقرة 

رتكاب اجلرمية يفرتض وجود "أسباب مقبولة لالشتباه" يف ارتكاب جرمية وجود وقائع أو معلومات قادرة على إقناع مالحظ حمايد أن الشخص املعين يستطيع ا .88
 Erdagöz 51، قضية إيرداغوز ضد تركيا الفقرة 88، الفقرة Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan إيلغار مامادوف ضد أذربيجان(قضية 

c. Turquie،  قضية فوكس، كامبل وهارتلي ضد اململكة املتحدةFox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni نتيجة )32، الفقرة .
البند ج (قضية ستيبولياك  1الفقرة    5لذلك، يعترب عدم قيام السلطات ببحث حقيقي حول الوقائع الرئيسية لقضية من أجل التأكد من صحة الشكاية انتهاكا للمادة  

 ).674، الفقرة Elçi et autres c. Turquieقضية إلسي وآخرون ضد تركيا  ،73، الفقرة Stepuleac c. Moldovaضد مولدافيا 

ستوى تلك الضرورية لتعليل إدانة أو حىت . يرتبط "الطابع املقبول لالشتباه" مبجموع احليثيات، لكن ال جيب أن تكون الوقائع املتسببة يف الشكوك من نفس م89
 ).184، الفقرة ]الغرفة العليا[ Merabishvili c. Géorgieتوجيه االهتام (قضية مريابيشفيلي ضد جورجيا 

لالشتباه" أيضا على اخلطورة اليت ينبغي أن متتلكها الشكوك إلقناع مالحظ حمايد بصحة االهتامات. وجيب أن يستند احلرمان من . حتيل عبارة "الطابع املقبول 90
على  ورةالعناصر املذك  تدرسيف حدوث الوقائع املعنية فعال. عالوة على ذلك، جيب أن   احلرية على عناصر موضوعية مبا يكفي لتتمخض عنها "أسباب مقبولة لالشتباه"

وقائع يف فرتة مل تكن تعترب ضوء مقتضيات القانون اجلنائي احملدد لألفعال اجلرمية. حيث ال ميكن احلديث عن وجود "أسباب مقبولة لالشتباه" إذا حدثت األفعال أو ال
 ).128، الفقرة Kavala c. Turquieفيها جرائم جنائية (قضية كافاال ضد تركيا 

عينة، مبا يف ذلك . من أجل فحص توفر احلد األدىن من شروط االشتباه املطلوبة عند اعتقال شخص ما، أتخذ احملكمة يف احلسبان السياق العام لوقائع قضية م91
 Ibrahimov andحقيقات وسلوك السلطات (قضية إبراهيموف ومامادوف ضد أذربيجان صفة املدعي وتسلسل األحداث والطريقة اليت أجنزت هبا الت

Mammadov v. Azerbaijan 131-113، الفقرات.( 

حدوث االعتقال واالحتجاز األويل، وجيب يف حالة متديده إثبات استمرار هذه األسباب واستمرار عند يف املعين ابألمر . جيب أن تتوفر أسباب مقبولة لالشتباه 92
 ).90، الفقرة Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjanرجاحتها طوال مدة االحتجاز (قضية إيلغار مامادوف ضد أذربيجان 

مصادر سرية  . يف قضا� اإلرهاب، إذا كان ابإلمكان مطالبة الدول األطراف إبثبات الطابع املقبول للشبهات اليت تربر اعتقال إرهايب مفرتض عرب كشف93
اهية الضمانة الواردة ت، فقد قضت احملكمة أن ضرورة مكافحة اجلرائم اإلرهابية ال ميكنها تربير توسيع مفهوم "الطابع املقبول" إىل مستوى يؤدي إىل انتهاك مللمعلوما
، Baş v. Turkey، قضية ابس ضد تركيا 35، الفقرة O’Hara c. Royaume-Uniالبند  ج (قضية أوهارا ضد اململكة املتحدة  1الفقرة  5يف املادة 

 ).184الفقرة 

لالشتباه" يف ن الشهادات غري املباشرة وغري املؤكدة املتأتية من خمربين جمهويل اهلوية ال ميكن اعتبارها أساسا كافيا إلقرار وجود "أسباب مقبولة احملكمة أ قضت. 94
وما يليها). على العكس من ذلك، ارأتت احملكمة أن  156، الفقرة ]الغرفة العليا[ Labita c. Italieمشاركة املدعي يف أنشطة املافيا (قضية البيطا ضد إيطاليا 

دينة اليت تعود إىل عدة سنوات خلت، حىت إن تراجع املشتبه فيهم عنها الحقا، ال تشكك يف وجود أسباب مقبولة لالشتباه يف
ُ
 ارتكاب املدعي جلرمية، التصرحيات امل

 )61، الفقرة Talat Tepe c. Turquieوطابعه القانوين (قضية اتالت تييب ضد تركيا  االحتجازمشروعية قرار  وال تؤثر ابلتايل على

 مصطلح "جرمية"  .3

أحد العناصر الواجب أخذها  . إذا كان الوصف القانوين للجرمية يف القانون الوطين6املصطلح الوارد يف املادة . ميتلك مصطلح "جرمية" معىن مستقال مماثال ملعىن 95
، Benham c. Royaume-Uniابحلسبان يف هذا الصدد، تنبغي أيضا مراعاة طبيعة اإلجراءات ومستوى شدة العقوبة (قضية بينهام ضد اململكة املتحدة 

 )90، الفقرة ]الغرفة العليا[ S., V. et A. c. Danemark، س. ف. أ. ضد الدمنارك 56الفقرة 
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 2020-04-30حتديث:  25/62 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

 احتجاز قاصر .د
 

 البند د من االتفاقية 1الفقرة  5املادة 

 . (...) ال جيوز حرمان أي إنسان من حريته، إال يف احلاالت التالية اليت ينص عليها القانون:  1"

 (...) 

 د) يف حالة االحتجاز القانوين لقاصر يف السن، بقرار متخذ يف إطار تربيته املراقبة أو احتجازه القانوين لتقدميه للسلطة املختصة؛" 

 "هودوك" الكلمات الرئيسية يف قاعدة البيا�ت

  –) 1الفقرة  5اعتقال أو احتجاز قانونيان (املادة  -) 1الفقرة  5وفقا للقانون (املادة  –) 1الفقرة  5حرمان من احلرية (املادة 

 لبند د).ا 1الفقرة  5التقدمي للسلطة املختصة (املادة  –البند د)  1الفقرة  5الرتبية املراقبة (املادة  –البند د)  1الفقرة  5قاصر (املادة 

 

 معلومات أساسية  .1

)، 1979دجنرب/كانون األول    14، قرار اللجنة بتاريخ  X c. Suisse(إكس ضد سويسرا     79. وفقا للمعايري األوروبية ولقرار جلنة الوزراء يف جملس أورواب رقم  96
 .(القرار)) Koniarska c. Royaume-Uni سنة (قضية كونيارسكا ضد اململكة املتحدة 18تطلق صفة القاصر على األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

انوين الوحيد الذي يُبيح احتجاز قاصر. حيث ينص يف الواقع على حالة حمددة، لكن ليست حصرية، الحتجاز قاصر، األساس الق 5. ال يعد البند د من املادة 97
 Mubilanzila(قضية موبيالنزيال ماييكا وكانيكي ميتونكا ضد بلجيكا  أي االحتجاز يف إطار أ) الرتبية املراقبة أو ب) من أجل التقدمي للسلطة املختصة

Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique 100، الفقرة.( 

 الرتبية املراقبة  .2

من أجل مصلحته، بغض النظر عن االشتباه يف ارتكابه جلرمية جنائية أو كونه طفال "معرض  البند د حرمان قاصر من احلرية  1الفقرة    5ل من املادة  . ُجييز اجلزء األو 98
 ).71، الفقرة D.L. c. Bulgarieللخطر" فقط (قضية د. ل. ضد بلغار� 

 ينبغي التعامل بشكل منهجي مع عبارة "الرتبية املراقبة" على أساس أ�ا مرادف ملفهوم التعليم يف حجرات الدرس. وجيب أن تشمل . يف حالة احتجاز قاصرين، ال99
، P. et S. c. Pologne(قضية ب. س. ضد بولندا  ومن أجل محايته  الرتبية املراقبة عدة جوانب ملمارسة حقوق األبوية، من قبل سلطة خمتصة، لفائدة القاصر املعين  

 ).80، الفقرة  D.G. c. Irlande، قضية د. ج. ضد إيرلندا  39، الفقرة  Ichin et autres c. Ukraine، قضية إيشني وآخرون ضد أوكرانيا  147الفقرة  

ل تفادي وجود ثغرات يف رغم ذلك يتعني أن تشمل "الرتبية املراقبة" مكو� مدرسيا أساسيا مهما حىت يكون التعليم مطابقا للرب�مج املدرسي العادي، وذلك من أج
 Blokhin c. Russieني من احلرية، مبا يف ذلك من يتم احتجازهم يف مراكز االحتجاز االحتياطي ملدة حمددة (قضية بلوخي ضد روسيا  تربية مجيع القاصرين احملروم

 ).170، الفقرة ]الغرفة العليا[

البند د من االتفاقية (قضية بلوخي ضد  1الفقرة  5. ال جيوز االحتجاز من أجل "إعادة الرتبية السلوكية" أو للحاجة إىل جتنب العود لدى قاصر وفقا للمادة 100
 ).171، الفقرة ]الغرفة العليا[ Blokhin c. Russieروسيا 

هذه الفرضية أن يؤدي  م الرتبية املراقبة دون حيظى ابلطابع نفسه. مع ذلك، يتعني يف ا. ال مينع البند د من تطبيق إجراء مؤقت لالحتجاز كمرحلة متهيدية لنظ101
وتتوفر فيه املوارد الكافية لتحقيق غا�ته (قضية بوعمار ضد بلجيكا   –مفتوح أو مغلق    –االحتجاز يف أقصر اآلجال إىل التطبيق الفعلي هلذا النظام يف وسط متخصص  

Bouamar c. Belgique50 ، الفقرة.(  

. حيث ينبغي أن يكون هذا اإليداع آخر التدابري املمكنة، مع مراعاة "الرتبية املراقبةمع هدف "متناسبا إيداع قاصر يف مأوى مغلق  يكونأن كذلك . جيب  102
 ).74، الفقرة D.L. c. Bulgarieاملصلحة العليا للطفل وبقصد الوقاية من أخطار جسيمة قد تضر هبا (قضية د. ل. ضد بلغار� 
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احلق يف احلرية واألمن  –االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان من  5دليل حول املادة   

 2020-04-30حتديث:  26/62 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

فيما احلرمان من احلرية، يقع على عاتقها واجب توفري البنية التحتية املالئمة واملناسبة للوازم النظام املذكور  . مبجرد اختيار دولة ما تطبيق نظام تربية مراقبة يشمل103
، 60، الفقرة A. et autres c. Bulgarieآخرون ضد بلغار� أ. و قضية البند د ( 1الفقرة  5األمن والرتبية، مبا يضمن احرتام الشروط الواردة يف املادة  خيص
 ).79، الفقرة D.G. c. Irlandeد. ج. ضد إيرلندا قضية 

 ).77، الفقرة D.L. c. Bulgarieد. ل. ضد بلغار� قضية تتمتع الدولة هبامش سلطة تقديرية فيما خيص تنفيذ النظام البيداغوجي والرتبوي (

 Ichinخرون ضد أوكرانيا  . قضت احملكمة أنه ال ميكن اعتبار مركز احتجاز القاصرين الذي ال يقدم أي أنشطة بيداغوجية مركزا "للرتبية املراقبة" (قضية إيشني وآ104
et autres c. Ukraine 39، الفقرة.( 

 سلطة خمتصة  .3

البند د على االحتجاز القانوين لقاصر من أجل تقدميه للسلطة املختصة. ويستشف من األعمال التحضريية أن الغاية  1رة الفق 5. يسري اجلزء الثاين من املادة 105
 على االحتجاز يف إطار متابعة البند ج 1الفقرة  5من مقتضيات هذا البند هي تنظيم احتجاز قاصر قبل املتابعة املدنية أو اإلدارية، يف حني تطبق أحكام املادة 

 جنائية.

الصحة العقلية   . على الرغم ذلك، اعتربت احملكمة أن احتجاز قاصر متهم ابرتكاب جرمية خالل فرتة إعداد تقرير الطب النفسي الضروري إلصدار قرار خبصوص106
  ).1979دجنرب/كانون األول    14ضية إكس ضد سويسرا، قرار اللجنة بتاريخ  للمعين ابألمر يدخل يف إطار البند د، أي أنه احتجاز قاصر لتقدميه للسلطة املختصة (ق

 االحتجاز ألسباب طبية أو اجتماعية .ه
 

 البند ه من االتفاقية 1الفقرة  5املادة 

 . (...) ال جيوز حرمان أي إنسان من حريته، إال يف احلاالت التالية اليت ينص عليها القانون:  1"

(...) 

 ه) يف حالة االحتجاز القانوين لشخص مرجَّح نشره مرضاً معد�ً أو ألخبل أو لسكري أو ملدمن أو ملتشرد؛". 

 الكلمات الرئيسية يف قاعدة البيا�ت "هودوك"

   –) 1الفقرة  5اعتقال أو احتجاز قانونيان (املادة  -) 1الفقرة  5وفقا للقانون (املادة  –) 1الفقرة  5حرمان من احلرية (املادة 

 5(املادة مدمن  –البند ه)  1الفقرة  5سكري (املادة  –البند ه)  1الفقرة  5أخبل (املادة  –البند ه)  1الفقرة  5منع انتشار مرض معدي (املادة 
 البند ه) 1الفقرة  5متشرد (املادة  –البند ه)  1الفقرة 

 

 معلومات أساسية  .1

البند ه على عدة فئات من األشخاص، مبا يف ذلك الشخص املرجح نشره ملرض معدي واألخبل والسكري واملدن واملتشرد. هذا ويوجد   1الفقرة    5. حتيل املادة  107
جتماعية، أو ألسباب طبية واجتماعية رابط بني هذه الفئات، وهو أنه ابإلمكان حرما�ا من احلرية لعرضها على العالج الطيب أو بسبب اعتبارات �مجة عن السياسة اال

 ).43، الفقرة Enhorn c. Suèdeيف الوقت ذاته (قضية إينهورن ضد السويد 

تبارهم خطرين إذا كانت االتفاقية تسمح حبرمان هؤالء األشخاص من احلرية، على اعتبارهم غري متأقلمني اجتماعيا، فال ينبغي أن يكون ذلك فقط بسبب اع .108
 Guzzardi، قضية غوزاردي ضد إيطاليا  Enhorn c. Suèdeعلى األمن العام، بل أيضا ألن مصلحتهم الذاتية تقتضي احتجازهم (قضية إ�ورن ضد السويد  

c. Italie 98، الفقرة( 

 منع انتشار مرض معدي  .2

 احتجاز شخص "ُمرجَّح نشره مرضا معد�" ما يلي: " ةقانونيالستناد عليها للبث يف ". تشمل املعايري األساسية اليت يتم ا109
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احلق يف احلرية واألمن  –االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان من  5دليل حول املادة   

 2020-04-30حتديث:  27/62 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

  العامنيهل انتشار املرض خطري على الصحة واألمن، 

  ،أ�ا غري كافية للحفاظ  وإقراروهل احتجاز الشخص املصاب هو اخليار املتاح األخري ملنع انتشار املرض، بعد التفكري يف إجراءات أخرى، أقل شدة
 على املصلحة العامة.

 ).44ة هذا ويصري احلرمان من احلرية غري مربر إذا مل يتم احرتام املعايري املذكورة (قضية إ�ورن ضد السويد، الفقر 

 احتجاز أخبل  .3

ار أن البند ه يتطور الطب النفسي ابستمرار، سواء من منظور طيب أو اجتماعي، وال ميتلك ابلتايل مصطلح "أخبل" تعريفا دقيقا. رغم ذلك، ال ينبغي اعتب . 110
، الفقرة Rakevitch c. Russieعن القواعد السائدة (قضية راكيفيتش ضد روسيا    انُجييز احتجاز شخص جملرد أن أفكاره أو سلوكه خمتلف 1الفقرة    5من املادة  

26.( 

(قضية بيتشوليس ضد أملانيا  حيظى هذا املصطلح مبعىن مستقل، على اعتبار أن احملكمة غري مقيدة بتأويل عبارات مماثلة أو مشاهبة موجود يف النظام القانوين الداخلي
Petschulies c. Allemagne  يكون من الواجب أن يعاين الشخص املعين من حالة صحية شبيهة بتلك اليت جتعل مسؤوليته اجلنائية   ). وال77-74، الفقرات

 ).149، الفقرة ]الغرفة العليا[ Ilnseher c. Allemagneمنعدمة أو تقلص منها وفقا للقانون الداخلي عند ارتكاب اجلرمية (قضية إيلنسيهر ضد أملانيا 

 .Ilnseher cملانيا . ال جيوز اعتبار شخص ما "أخبال" وتعريضه للحرمان من احلرية إال إذا اجتمعت الشروط الثالثة التالية على األقل (قضية إيلنسيهر ضد أ111
Allemagne  ]الغرفة العليا[  قضية ستانيف ضد بلغار�127، الفقرة ،  Stanev c. Bulgarie  ]قضية د. د. ضد ليتوانيا  145، الفقرة  ]الغرفة العليا ،D.D. 
c. Lituanie قضية كالويت ضد أملانيا 156، الفقرة ،Kallweit c. Allemagne قضية شتوكاتوروف ضد روسيا 45، الفقرة ،Chtoukatourov 

c. Russie  قضية فارابنوف ضد بلغار�  114، الفقرة ،Varbanov c. Bulgarie  قضية وينرتويرب ضد هولندا  45، الفقرة ،Winterwerp c. Pays-
Bas 39، الفقرة:(  

 الحتجاز املستعجل جيب إثبات إصابة املعين ابألمر ابخلبل بطريقة مقنعة، وذلك ابللجوء إىل اخلربة الطبية احملايدة، ابستثناء احلاالت اليت يكون فيها ا
 ضرور�،

   كافيا إلضفاء الطابع القانوين على االحتجاز. وينبغي إثبات أن احلرمان من احلرية ضروري ابلنظر إىل حيثيات جيب أن يكون مرض املعين ابألمر العقلي
 القضية،

 .جيب أن يستمر املرض العقلي املؤكد ابخلربة الطبية احملايدة طوال مدة االحتجاز 

 إذا مت اختاذ هذا القرار دون استشارة طبيب حملف (قضية رويز ريفريا ضد سويسرا 5احلرية مطابقا ملقتضيات املادة . ال ميكن اعتبار حرمان شخص أخبل من 112
Ruiz Rivera c. Suisse قضية س. ر. ضد هولندا (القرار)59، الفقرة ، S.R. c. Pays-Bas 31، الفقرة.( 

يتعذر إثبات يف غياب إمكانيات أخرى، بسبب رفض املعين ابألمر اخلضوع للفحص مثال، جيب على األقل طلب رأي طبيب حملف بناء على امللف الطيب، وإال س
، حيث أقرت احملكمة تعويض الفحص الطيب للحالة الصحية النفسية 26ع (قضية كوستانسيا ضد هولندا، (القرار) الفقرة إصابة املعين ابألمر ابخلبل بشكل مقن

 للمدعي مبعلومات أخرى متاحة).

أعاله، ميكن أن يصري احتجاز شخص مصاب مبرض عقلي ضرور� ليس فقط عندما يكون املعين ابألمر يف حاجة،  . فيما خيص الشرط الثاين من الشروط الواردة113
جتنب إيذائه لنفسه أو لآلخرين مثال و يكون هذا األمر ضرور� ملراقبته من أجل الشفاء أو لتحسني حالته، لعالج أو أدوية أو عالج سريري آخر، ولكن أيضا عندما 

 Hutchison Reid، قضية هوتشيسون ريد ضد اململكة املتحدة 133، الفقرة ]الغرفة العليا[ Ilnseher c. Allemagneضد أملانيا  (قضية إيلنسهري
c. Royaume-Uni 52، الفقرة.( 

 البند ه احتجاز األشخاص املصابني أبمراض عقلية حىت عندما ال يكون العالج الطيب يف انتظارهم ابلضرورة، رغم ذلك، ينبغي تعليل اللجوء 1الفقرة  5تُـجيز املادة 
، N. c. Roumanieخرين (قضية ن. ضد رومانيا إىل إجراء مماثل عرب إثبات خطورة احلالة الصحية للمعين ابألمر وأن اإلجراء ضروري لضمان محايته ومحاية اآل

 ).151الفقرة 

). حىت يتم 85، الفقرة Glien c. Allemagneأن يكون املرض العقلي مبستوى معني من اخلطورة حىت يعترب "حقيقيا" (قضية غليني ضد أملانيا  . ينبغي114
، جيب أن يكون املرض املقصود خطريا لدرجة حيتاج معها املصاب به إىل عالج يف مؤسسة 1الفقرة  5ت البند ه من املادة اعتبار املرض العقلي حقيقيا وفقا لغا�

 Petschuliesة بيتسكولييس ضد أملانيا ، قضي129، الفقرة ]الغرفة العليا[ Ilnseher c. Allemagne(قضية إيلنسهري ضد أملانيا  مالئمة
c. Allemagne76فقرة ل، ا.( 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65972
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-163358
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-187540
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-187540
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-187540
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-108696
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109092
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109092
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-102800
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-85622
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-85622
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63396
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62156
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62156
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-140917
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-113629
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-187540
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65510
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-65510
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-179207
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-138580
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-187540
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-163358
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-163358


احلق يف احلرية واألمن  –االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان من  5دليل حول املادة   

 2020-04-30حتديث:  28/62 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

أخبل، وذلك ألنه يتعني عليها بداية النظر يف األدلة املعروضة  لكونه. متتلك السلطات الوطنية نوعا من السلطة التقديرية عند البث يف مسألة احتجاز شخص 115
. ، قضية ه61، قضية بليسو ضد اجملر، الفقرة 128، الفقرة ]الغرفة العليا[ Ilnseher c. Allemagneعليها بشأن قضية معينة (قضية إيلنسهري ضد أملانيا 

 ).98، الفقرة H.L. c. Royaume-Uniل. ضد اململكة املتحدة 

 Ilnseherقضية إيلنسهري ضد أملانيا  ابخلبل من عدمه (  ابألمر ينبغي على السلطات الداخلية إخضاع رأي اخلبري ملراقبة صارمة والبث بنفسها يف مسألة إصابة املعين 
c. Allemagne ]132 ، الفقرة]الغرفة العليا.( 

هو نفس اتريخ  1الفقرة  5. جيب أن يكون التاريخ ذي الصلة الذي مت خالله إثبات إصابة الشخص املعين ابخلبل بطريقة مقنعة وفقا لشروط البند ه من املادة 116
، قضية 134، الفقرة ]الغرفة العليا[ Ilnseher c. Allemagneالشخص لكونه أخبل (قضية إيلنسهري ضد أملانيا  اهذحق يف   تطبيق إجراء احلرمان من احلرية

دار قرار االحتجاز يف رغم ذلك، جيب أخذ أي تطور حمتمل يف الصحة العقلية للمحتجز بعد إص ).78، الفقرة O.H. c. Allemagneأو. ه. ضد أملانيا 
). لذلك جيب أن تكون اخلربات الطبية اليت تستند عليها السلطات 134، الفقرة  ]الغرفة العليا[  Ilnseher c. Allemagneقضية إيلنسهري ضد أملانيا  احلسبان (

 ).55و 44ويسرا، الفقرتني حديثة مبا يكفي (قضية كادوسيك ضد س

(قضية . إذا كانت السلطات تتوفر على بيا�ت طبية تؤكد شفاء الشخص املعين، فقد حتتاج إىل بعض الوقت من أجل فحص هل يتعني وضع حد لالحتجاز 117
ر. ل. و. م. ج. قضية ( ). رغم ذلك، ال ميكن تربير استمرار إجراء احلرمان من احلرية ألسباب إدارية صرفة28، الفقرة Luberti c. Italie لوبرييت ضد إيطاليا

 ).129، الفقرة R.L. et M.-J.D. c. Franceد ضد فرنسا 

 .L.Bشخص مصاب مبرض عقلي يف مستشفى أو مصحة أو أي مؤسسة مماثلة معدة هلذا الغرض (قضية ل. ب. ضد بلجيكا . جيب أن يتم احتجاز 118
c. Belgique  قضية أشينغدان ضد اململكة املتحدة  93، الفقرة ،Ashingdane c. Royaume-Uni  قضية أو. ه. ضد أملانيا  44، الفقرة ،O.H. 

c. Allemagne 79، الفقرة.( 

قبل نقله إىل مؤسسة أخرى مالئمة، شريطة أال تكون مدة  . مع ذلك، جيوز احتجاز شخص ما مؤقتا يف مؤسسة غري متخصصة يف رعاية املصابني ابخلبل119
 Morsink، قضية مورسينك ضد هولندا 45و 44، الفقرتني Pankiewicz c. Pologneاالنتظار طويلة بشكل مفرط (قضية ابكييويسك ضد بولندا 

c. Pays-Bas قضية براند ضد هولندا 69-67، الفقرات ،Brand c. Pays-Bas 66-64، الفقرات.( 

أخبل بناء على قرار متهيدي   . ابلنظر إىل الصلة الوثيقة املوجودة بني الطابع القانوين للحرمان من احلرية وشروط تنفيذه، ميكن إضفاء الطابع القانوين على احتجاز120
 Ilnseher c. Allemagneإيلنسهري ضد أملانيا  (قضية   ابالحتجاز مبجرد نقل املعين ابألمر من مؤسسة غري مالئمة للمصابني ابألمراض العقلية إىل مؤسسة مالئمة  

 ).141-140، الفقرتني ]الغرفة العليا[

" للحرمان من احلرية. وينبغي أن يسعى احتجاز أشخاص يعانون من لقانونية. أصبح توفري العالج املناسب أحد الشروط الضرورية يف إطار املفهوم املوسع "121
اء تقليص اخلطورة أمراض نفسية إىل حتقيق أهداف عالجية، وعلى حنو أدق، جيب أن يهدف إىل شفاء وحتسن احلالة الصحية قدر اإلمكان، مبا يف ذلك عند االقتض

 ).208، الفقرة ]الغرفة العليا[ Rooman c. Belgiqueأو السيطرة عليها (قضية رومان ضد بلجيكا 

عالجية البند ه وظيفة مزدوجة: من جهة أوىل وظيفة اجتماعية للحماية ومن جهة اثنية وظيفة  1الفقرة  5. ميتلك احلرمان من احلرية املنصوص عليه يف املادة 122
من أجل ضمان استفادته من عالج أو مسار رعاية مالئم وشخصي. ويشكل توفري العالج املالئم والشخصي جزًء ال يتجزأ   لخبمرتبطة ابملصلحة الفردية للشخص األ

 ).210، الفقرة ]الغرفة العليا[ Rooman c. Belgique(قضية رومان ضد بلجيكا من مفهوم "مؤسسة مالئمة" 

) 2من االتفاقية كذلك ضما�ت إجرائية خبصوص قرارات القضاء اليت ترخص لالحتجاز اإلجباري (قضية م. س. ضد كرواتيا (رقم  1الفقرة  5. توفر املادة 123
2) oCroatie (n M.S. c. ويتطلب مفهوم "وفقا للقانون" حماكمة عادلة ومالئمة، يتمتع فيها املعين ابألمر حبماية كافية من احلرمان التعسفي 114، الفقرة .(

، بشأن انعدام الضما�ت 148، الفقرة X. c. Finlandeا ، قضية إكس ضد فنلند33، الفقرة V.K. c. Russieمن احلرية (قضية ف. ك. ضد روسيا 
 املالئمة اليت تؤطر استمرار االحتجاز اإلجباري).

ضما�ت فعلية ضد التعسف حبكم ضعف األشخاص املصابني أبمراض  باري لشخص يف مستشفى األمراض النفسية. ينبغي أن توفر إجراءات االحتجاز اإلج124
، الفقرة oCroatie (n .M.S. c (2) 2عقلية وضرورة تعليل أي قيد مفروض على حقوقهم حبجج صلبة على وجه اخلصوص (قضية م. س. ضد كرواتيا (رقم 

147.( 

أحد أشكال التمثيل. لذلك،  . من املهم مبا كان أن يتمكن املعين ابألمر من النفاذ إىل حمكمة وأن ُمتنح له فرصة االستماع إليه مباشرة أو، عند االقتضاء، بواسطة125
ر اإلجراء اخلاص ابستمرار االحتجاز أو ينبغي أن حيصل كل شخص حمتجز يف مستشفى األمراض النفسية، ابستثناء احليثيات اخلاصة، على مساعدة قانونية يف إطا

 ).196، الفقرة N. c. Roumanie، قضية ن. ضد رومانيا 153و 152تعليقه أو توقيفه (القضية السالفة الذكر، الفقرتني 
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دون أن يقدم هذا األخري بشكل ملموس أي مساعدة خالل املتابعة، للوفاء بشروط "املساعدة القانونية" الواجب توفريها  . ال يكفي ختصيص حمامي فقط،126
 ة منبصفة "أخبل". وتستلزم فعلية املساعدة القانونية املكفولة لألشخاص ذوي اإلعاقة واجب السهر على مراقبة صارمة على ممثليهم لدى العداللألشخاص احملتجزين 

، وكذا قضية ف. ك. ضد روسيا 154، الفقرة .oCroatie (n M.S. c (2) 2طرف احملاكم الداخلية ذات االختصاص (قضية م. س. ضد كرواتيا (رقم 
V.K. c. Russieلداخلية ، حيث مل يقدم احملامي املعني يف إطار املساعدة القضاء أي مساعدة قانونية فعلية للمعين ابألمر ودون أن أتخذ على ما يبدو احملاكم ا
 هذا األمر يف احلسبان).

 تعريف سكري أو مدمن  .4

البند ه على أ�ا ترخص فقط ابحتجاز "سكري" ابملعىن الضيق للشخص املوجود يف وضعية "إدمان على الكحول"، ألن  1الفقرة  5. ال جيوز تفسري املادة 127
رية هلذا االستهالك على املعين ابألمر وعلى املقتضيات املذكورة ال متنع تطبيق هذا اإلجراء يف حق شخص يفرط يف شرب الكحول من أجل التقليص من اآلاثر اخلط

 ).34، الفقرة Kharin c. Russieاجملتمع، أو من أجل منع سلوك خطري بعد استهالك الكحول (قضية خارين ضد روسيا 

جيوز احتجاز األشخاص الذين تشكل سلوكاهتم وتصرفاهتم حتت أتثري الكحول خطورة على النظام العام أو على أنفسهم، حىت دون تشخيص  . نتيجة لذلك،128
لفقرة إيسلندا، ا "إدما�م على الكحول"، وذلك من أجل محاية اآلخرين ومحاية مصلحتهم اخلاصة، كصحتهم وأمنهم الشخصي مثال (قضية هيلدا هافستايندوتري ضد

البند ه من االتفاقية تُبيح احتجاز شخص جملرد استهالكه للكحول فقط (قضية بيتشوليس  1الفقرة  5). رغم ذلك، ال ينبغي أن نستخلص مما سبق أن املادة 42
 ).62و 61، الفقرتني Witold Litwa c. Pologneية ويتولد ليتوا ضد بولندا ، قض65، الفقرة Petschulies c. Allemagneضد أملانيا 

 تعريف متشرد  .5

ذي ال ميتلكون حمل سكن قار وال موارد عيش وال ميارسون . تتسم االجتهادات القضائية اخلاصة بـ "املتشردين" ابلندرة. وتسري هذه األحكام على األشخاص ال129
املعين ابألمر (قضية دي عادة أي مهنة أو حرفة. وجيب أن تكون هذه الشروط الثالثة، املستوحاة من القانون اجلنائي البلجيكي، جمتمعة يف الوقت ذاته لدى الشخص  

  ).68، الفقرة De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgiqueويلد وأومس وفريسيب ضد بلجيكا 
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 احتجاز األجانب .و
 

 البند و من االتفاقية 1الفقرة  5املادة 

 ن:  ال جيوز حرمان أي إنسان من حريته، إال يف احلاالت التالية اليت ينص عليها القانو (...) . 1"

 (...) 

 " االعتقال أو االحتجاز القانونيني لشخص ملنعه من دخول األراضي بشكل غري قانوين أو لشخص متَخذ حبقه إجراء طرد أو تسليم.و) يف حالة 

 الكلمات الرئيسية يف قاعدة البيا�ت "هودوك"

   –) 1الفقرة  5اعتقال أو احتجاز قانونيان (املادة  -) 1الفقرة  5وفقا للقانون (املادة  –) 1الفقرة  5حرمان من احلرية (املادة 

 البند و) 1الفقرة  5تسليم (املادة  –البند و)  1الفقرة  5طرد (املادة  –البند و)  1الفقرة  5منع دخول األراضي بشكل غري قانوين (املادة 

 

 من دخول األراضي بشكل غري قانوين هاحتجاز شخص ملنع  .1

 Khlaifia et autres c. Italieتقييد حرية األجانب يف إطار مراقبة اهلجرة (قضية خاليفية وآخرون ضد إيطاليا  بالبند و للدولة    1الفقرة    5. تسمح املادة  130
). يتيح الشق األول من املقتضيات املذكورة احتجاز طالب جلوء أو مهاجر آخر قبل أن متنحه الدولة ترخيص الدخول إىل أراضيها، رغم 89، الفقرة ]الغرفة العليا[

، أي محاية احلق يف احلرية وضمان عدم حرمان أي كان من حريته بطريقة تعسفية (ساعدي ضد 5يتوافق هذا االحتجاز مع الغاية العامة من املادة  ذلك ينبغي أن
 ).66-64، الفقرات ]الغرفة العليا[، Saadi c. Royaume-Uniاململكة املتحدة 

البند و عن السر�ن، بسبب حصول الشخص املعين على ترخيص رمسي للدخول أو اإلقامة، أمر مرتبط  1الفقرة  5. إن معرفة مىت تتوقف مقتضيات املادة 131
 ).97، الفقرة Suso Musa c. Malteابلقانون الداخلي إىل حد بعيد (قضية سوسو موسى ضد مالطا 

البند و وكذا على االحتجاز املشار  1الفقرة  5. إن مبدأ حظر االحتجاز التعسفي واجب التطبيق على االحتجاز الذي يدخل يف إطار اجلزء األول من املادة 132
 ).73، الفقرة Suso Musa c. Malteالثاين (قضية سوسو موسى ضد مالطا  زءليه يف اجلإ

ن يكون االحتجاز بنية حسنة، وينبغي أن تكون هذه األخرية البند و ابلتايل ضرورة أ 1الفقرة  5اجلزء األول من املادة  الواردة يف . تعين "الضمانة ضد التعسف" 133
على مرتكيب  مرتبطة هبدف منع دخول األراضي بشكل غري قانوين. عالوة على ذلك، جيب أن يكون مكان االحتجاز وشروطه مناسبة، ألن هذا اإلجراء ال يطبق

. هذا وال جيب أن تتجاوز مدة االحتجاز األجل املعقول الضروري لبلوغ خوفا على حياهتم يةجرائم جنائية بل على أجانب ممن اضطروا، إىل الفرار من بلدا�م األصل
 ).74، الفقرة Suso Musa c. Malteاهلدف املنشود (قضية سوسو موسى ضد مالطا 

(قضية تيمواتفيس . أبدت احملكمة حتفظها على جلوء السلطات إىل إيداع طاليب اللجوء قيد االحتجاز بشكل منتظم دون النظر بشكل فردي يف حاجياهتم اخلاصة  134
 ).146، الفقرة Mahamed Jama c. Malteجامع ضد مالطا ، قضية حممد 73، الفقرة Thimothawes c. Belgiqueضد بلجيكا 

ية كا�غاراتنام ضد بلجيكا . ينبغي أن أتخذ احملكمة يف احلسبان الوضعية اخلاصة هلؤالء األشخاص عندما يتعني عليها مراقبة أشكال تنفيذ إجراء االحتجاز (قض135
Kanagaratnam c. Belgique بشأن احتجاز املدعية وأبنائها الثالثة يف بناية مغلقة للراشدين، قضية رحيمي ضد اليو�ن 80، الفقرة ،Rahimi 

c. Grèce بشأن التطبيق التلقائي إلجراء االحتجاز يف حق قاصر غري مصحوب).108، الفقرة ،  

شرط قانونية مع مراعاة حظر التعسف، جيوز عموما اعتبار أن النظام القانوين الداخلي يليب  . يف حالة وصول أعداد كبرية من طاليب اللجوء إىل حدود الدول،136
مبجرد تنصيصه مثال على اسم السلطة ذات اختصاص األمر ابحلرمان من احلرية يف مناطق العبور وشكل القرار واألسباب املربرة له وحدوده   5الوارد يف املادة    االحتجاز

 Z.A. et، أي وجود سبل انتصاف قضائية (ز. أ. وآخرون ضد روسيا 4الفقرة  5املنطقة، �هيك عن الشرط الوارد يف املادة هذه يف  واملدة القصوى للبقاء 
autres c. Russie ]162، الفقرة ]الغرفة العليا.( 

اليت ميكن أن تربر األمر هبذا االحتجاز، أخذا ابحلسبان   البند و الدول من اعتماد مقتضيات داخلية حتدد األسباب  1الفقرة    5وة على ذلك، ال متنع املادة  . عال 137
من احلرية، لفرتة حمددة، يف منطقة عبور عندما يكون من  الواقع العملي للتدفق الكثيف لطاليب اللجوء. على وجه اخلصوص، ال حتظر الفقرة األوىل من البند و احلرمان
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مالئمة هلذا الغرض الواجب ضمان حضور طاليب اللجوء خالل عملية فحص الطلبات، أو أيضا عندما تنبغي دراسة مقبولية طلباهتم بسرعة، مع وجود بنية وإجراءات 
 ).163يف منطقة العبور (القضية املذكورة سلفا، الفقرة 

 خص متخذ يف حقه إجراء طرد أو تسليماحتجاز ش  .2

البند و على أن احتجاز مماثل ينبغي أن يعترب ضرور� يف حدود املعقول من أجل منع املعين ابألمر مثال من ارتكاب جرمية أو من  1الفقرة  5. ال تنص املادة 138
البند ج. ويفرض فقط ضرورة وجود "إجراء طرد أو تسليم قيد التنفيذ". وال يدخل  1الفقرة   5عليها يف املادة  الفرار. وال يشمل يف هذا الصدد نفس احلماية املنصوص  

 Chahalالبند و (قضية شهال ضد اململكة املتحدة  1الفقرة  5تربير قرار الطرد األويل وفقا للتشريعات الداخلية أو لالتفاقية يف إطار غا�ت املادة 
c. Royaume-Uni قضية كونكا ضد بلجيكا 112، الفقرة ،Čonka c. Belgique قضية �رسولوييف ضد روسيا 38، الفقرة ،Nasrulloyev 

c. Russie قضية سولداتينكو ضد أوكرانيا 69، الفقرة ،Soldatenko c. Ukraine 109، الفقرة.( 

، Muzamba Oyaw c. Belgique بلجيكا (القرار)رغم ذلك ميكن أن تربط التشريعات الداخلية قرار االحتجاز بشرط الضرورة (قضية موزامبا أ�و ضد 
 ).111، الفقرة J.R. et autres c. Grèce، قضية ج. ر. وآخرون ضد اليو�ن 36الفقرة 

سن) ميكن أن . مع ذلك، أتخذ احملكمة يف احلسبان الوضعية اخلاصة لألشخاص احملرومني من احلرية وكذا أي موطن هشاشة (من قبيل الوضعية الصحية أو ال139
 ).80و 79و 73، الفقرات Thimothawes c. Belgiqueجيعل احتجازهم غري مناسب (قضية تيمواتفيس ضد بلجيكا 

أ. ب. وآخرون ضد  يف حالة وجود طفل، ترى احملكمة استثناًء أن احلرمان من احلرية جيب أن يكون ضرور� لتحقيق اهلدف املنشود، أي ضمان طرد األسرة (قضية
البند و إال إذا أثبتت السلطات  1الفقرة  5). وال يتوافق احتجاز طفل برفقة أبويه مع مقتضيات املادة 120، الفقرة A.B. et autres c. Franceفرنسا 

 ).123ر، الفقرة لذكالداخلية أ�ا جلأت إىل هذا اإلجراء كخيار أخري بعد التأكد من عدم إمكانية تطبيق أي إجراء آخر أقل مساً ابحلرية (القضية السالفة ا

قامت السلطات املختصة إبجراء حتقيق، حىت يف حالة عدم  البند و إذا 1الفقرة  5. ميكن أن يكون االحتجاز مربرا من منظور غا�ت اجلزء الثاين من املادة 140
 9ار اللجنة بتاريخ وجود أي طلب أو قرار طرد بشكل رمسي، على أن يكون التحقيق مبثابة "إجراء" ابملعىن الوارد يف هذه املقتضيات (قضية إكس ضد سويسرا، قر 

  ).1980دجنرب/كانون األول 

البند و ابالستناد فقط على وجود إجراء طرد أو تسليم قيد التنفيذ. حيث يصري  1الفقرة  5وز تربير أي حرمان من احلرية بناء على اجلزء الثاين من املادة . ال جي141
، ]الغرفة العليا[ Khlaifia et autres c. Italieاالحتجاز غري مربر وفقا هلذه املقتضيات إذا مل يتم اإلجراء ابلعناية الالزمة (قضية خليفية وآخرون ضد إيطاليا 

 Amie et autresغار� ، أمي وآخرون ضد بل]الغرفة العليا[ A. et autres c. Royaume-Uni، أ. وآخرون ضد اململكة املتحدة 90الفقرة 
c. Bulgarie 72، الفقرة.( 

ب االحتجاز الذي تعتد به كما جيب أن يكون ذو صلة وثيقة بسب  بنية حسنة، تطبيقهالبند و تعسفيا، ينبغي  1الفقرة  5يصري االحتجاز وفقا للمادة  . لكي ال142
الضروري لتحقيق اهلدف عالوة على ذلك، يتعني أن يكون مكان االحتجاز وشروطه مناسبة. أخريا، ال جيوز أن تتجاوز مدة هذا اإلجراء األجل املعقول  .احلكومة

 Yoh-Ekale، قضية يوه إكايل مواجني ضد بلجيكا A. et autres c. Royaume-Uni  164املنشود (قضية أ. وآخرون ضد اململكة املتحدة، الفقرة  
Mwanje c. Belgique واملراجع املذكورة سالفا).119-117، الفقرات ،  

، Azimov c. Russie. ال ينبغي أن يكون االحتجاز من أجل الطرد ذو طبيعة عقابية، وجيب أن تصاحبه الضما�ت املناسبة (قضية أزميوف ضد روسيا 143
 ).172الفقرة 

ضد البوسنة قضية احلسني  . يتعني على السلطات الداخلية النظر يف وجود احتماالت واقعية لإلبعاد وهل االحتجاز هلذه الغاية مربر يف البداية وطوال اإلجراءات (144
كما ينبغي وجود ضما�ت إجرائية كفيلة ابلوقاية من خطر االحتجاز  ).98، الفقرة .oHerzégovine (n-Bosnie Al Husin c (2) 2واهلرسك (رقم 

 ).53، الفقرة Kim c. Russieالتعسفي من أجل الطرد (قضية كيم ضد روسيا 

ة هل يوفر ضما�ت إجرائية كافية ضد التعسف، مبا يف ذلك التنصيص على املدة القصوى لالحتجاز أو عدم . تستطيع احملكمة فحص القانون الداخلي ملعرف145
البند و الدولة على حتديد املدى القصوى لالحتجاز يف انتظار الطرد أو على  1الفقرة  5رغم ذلك، ال جترب املادة  التنصيص عليها ووجود آليات انتصاف مالئمة.

ويتضح من االجتهادات القضائية أن احرتام اآلجال الواردة يف القانون الداخلي أو املراقبة القضائية التلقائية ال يضمنان  ة التلقائية الحتجاز املهاجرين.املراقبة القضائي
، J.N. c. Royaume-Uniتحدة البند و من االتفاقية (قضية ج. ن. ضد اململكة امل 1الفقرة  5مبفردمها احرتام نظام احتجاز املهاجرين ملقتضيات املادة 

 ).96-83الفقرات 
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، وال بقية البنود، البحث عن التوازن بني احلق يف احلرية الفردية ومصلحة الدولة يف محاية سكا�ا من هتديد اإلرهاب (قضية 1الفقرة    5ال ُجييز البند و من املادة  .  146
 ).171، الفقرة ]الغرفة العليا[ A. et autres c. Royaume-Uniأ. وآخرون ضد اململكة املتحدة 

اعتبار حىت التسليم  . ال تشمل االتفاقية أي مقتضيات حول الشروط املنظمة للتسليم وال حول اإلجراءات الواجب تطبيقها قبل املوافقة على التسليم. وال ميكن147
التعاون بني الدول املعنية وأن يكون قرار االعتقال مستندا على أساس قانوين وارد يف قرار طلب اإلحضار الصادر عن االستثنائي أو املقنع، شريطة أن يتأتى بفضل 

، قضية أداموف ضد 89، الفقرة ]الغرفة العليا[ Öcalan c. Turquieالدولة األصلية للمعين األمر، يف حد ذاته، خمالفا لالتفاقية (قضية أوكاالن ضد تركيا 
  ).58، الفقرة Adamov c. Suisseسويسرا 

طرف وأخرى غري طرف يف االتفاقية، تعد املعايري الواردة يف معاهدة التسليم، أو التعاون بني الدول املعنية يف  ة. فيما خيص العالقات يف جمال التسليم بني دول148
. وال يشكل تسليم هارب يف إطار التعاون احتجاز مطعون فيه الحقا قانونيةغياب معاهدة مماثلة، من بني العناصر ذات الصلة اليت تؤخذ يف احلسبان عن النظر يف 

  ).87، الفقرة ]الغرفة العليا[(قضية أوكاالن ضد تركيا  5لدول، يف حد ذاته، خرقا للطابع القانوين لالعتقال، وابلتايل ال يطرح أي مشكل من منظور املادة بني ا

مراعاة احلرمان من احلرية الذي  لد معني، يف حد ذاته، على. ال يؤثر تنفيذ إجراء مؤقت تطلب عربه احملكمة من دولة عضو االمتناع عن تسليم شخص إىل ب149
، Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Franceمن االتفاقية (قضية جيربمييدنيه ضد فرنسا  1الفقرة  5تعرض له املعين ابألمر ملقتضيات املادة 

 ).169، الفقرة Azimov c. Russieبغي أن يكون االحتجاز دائما قانونيا وخال من التعسف (قضية أزميوف ضد روسيا ). وين74الفقرة 

الحتجاز غري معقول (قضية وال جيعل منع إجراء مماثل لطرد املعين ابألمر من احتجازه غري قانوين، شريطة أن تواصل السلطات التفكري يف الطرد، وأال يكون متديد ا
 ).120، الفقرة Yoh-Ekale Mwanje c. Belgiqueيوه إكايل مواجني ضد بلجيكا ، قضية S.P. c. Belgiqueس. ب. ضد بلجيكا (القرار) 

IV.  ضما�ت لألشخاص احملرومني من احلرية 

 )2الفقرة  5اإلعالم أبسباب االعتقال (املادة  .أ
 

 من االتفاقية 2الفقرة  5املادة 

 إعالم أي شخص معتقل وضمن املهلة األقصر، ويف لغة يفهمها، أبسباب اعتقاله وأبي هتمة موجهة إليه." . جيب 2"

 الكلمات الرئيسية يف قاعدة البيا�ت "هودوك"

الفقرة   5االعتقال (املادة  معلومات حول أسباب    –)  2الفقرة   5معلومات يف لغة مفهومة (املادة    –)  2الفقرة    5معلومات ضد املهلة األقصر (املادة  
 )2الفقرة  5معلومات حول التهمة (املادة  –) 2

 

 التطبيق  .1

: محاية أي شخص من احلرمان 5بشكل مستقل، ووفقا على وجه اخلصوص ألغراض وأهداف املادة  2الفقرة  5. ينبغي تفسري العبارات الواردة يف املادة 150
قه، بل حتيل على احتمال التعسفي من احلرية. حيث يتجاوز مصطلح "االعتقال" إطار اإلجراءات ذات الطابع اجلنائي، يف حني ال تشكل عبارة "أي هتمة" شرطا لتطبي

بني األشخاص احملرومني من احلرية يف إطار اعتقال وأولئك احملرومني منها يف إطار احتجاز. وال يتعني ابلتايل إقصاء الفئة  4الفقرة    5�خذه يف احلسبان. وال متيز املادة  
وهو ما يسري  )،28و 27، الفقرتني Van der Leer c. Pays-Basلندا (قضية فان دير لري ضد هو  2الفقرة  5الثانية من االستفادة من مقتضيات املادة 

، الفقرتني Chamaïev et autres c. Géorgie et Russieن ضد جورجيا وروسيا أيضا على االحتجاز يف انتظار التسليم (قضية شاماييف وآخرو 
، قضية إكس ضد 28و 27، الفقرتني Van der Leer c. Pays-Basر لري ضد هولندا ) أو للحصول على عالجات طبية (قضية فان دي414-415

)، وكذا على األشخاص املعاد احتجازهم بعد إطالق السراح املشروط (القضية السالفة الذكر، قضية 66، الفقرة X. c. Royaume-Uniاململكة املتحدة 
 ، قرار اللجنة).X c. Belgiqueإكس بلجيكا 
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 الغاية  .2

أبسباب اعتقاله (قضية خليفية  حمتجزإعالم أي شخص  بة اليت تكفله هذه املقتضيات: وجو على ضمانة أساسية ضمن نظام احلماي 2الفقرة  5. تنص املادة 151
). مبجرد إعالم شخص أبسباب اعتقاله أو احتجازه، ينبغي أن يكون له احلق 115، الفقرة  ]الغرفة العليا[  Khlaifia et autres c. Italieوآخرون ضد إيطاليا  

 ,Fox(قضية فوكس، كامبل وهارتلي ضد اململكة املتحدة  4الفقرة  5يف التماس احملكمة كي تنظر يف قانونية احتجازه، إن أراد ذلك، طبقا ألحكام املادة 
Campbell et Hartley c. Royaume-Uni قضية كونكا ضد بلجيكا 40، الفقرة ،Čonka c. Belgique 50، الفقرة.( 

على يف أقصر اآلجال وبدرجة كافية  اطلع إذا    إال  . ال جيوز ألي شخص من حقه التماس احملكمة كي تنظر بسرعة يف قانونية احتجازه االعتداد النجيع هبذا األمر152
وآخرون ضد جورجيا ، قضية شاماييف 28، الفقرة Van der Leer c. Pays-Basاألسباب اليت أدت إىل حرمانه من احلرية (قضية فان دير لري ضد هولندا 

   ).413، الفقرة Chamaïev et autres c. Géorgie et Russieورسيا 

 أشخاص ينبغي إعالمهم ابألسباب  .3

 Saadiعلى معلومات حمددة (قضية ساعدي ضد اململكة املتحدة   أن الدول مدعوة إىل إطالع املعين ابألمر أو ممثله  2الفقرة  5. يظهر بوضوح من املادة 153
c. Royaume-Uni ]إذا كان املعين ابألمر غري قادر على استالم املعلومات ذات الصلة، ينبغي إطالع شخص ميثله على 85و 84الفقرتني ، ]الغرفة العليا .(

، قضية ز. ه. 106، تقرير اللجنة، الفقرة X c. Royaume-Uniخطوطها العريضة، على غرار حماميه أو الوصي عليه (قضية إكس ضد اململكة املتحدة 
 ).43و 42، الفقرتني Z.H. c. Hongrieضد اجملر 

 وجوب اإلعالم "ضمن املهلة األقصر"  .4

بعني االعتبار. رغم ذلك، جيوز للشرطي الذي يشرف على عملية   القضية. من أجل حتديد هل مت تبليغ هذه املعلومات يف وقت مبكر، ينبغي أخذ خصوصيات  154
، الفقرة ]الغرفة العليا[ Khlaifia et autres c. Italie االعتقال أال يقدم األسباب بشكل كامل أثناء عملية االعتقال (قضية خليفية وآخرون ضد إيطاليا

لكة ، قضية موراي ضد املم40، الفقرة  Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni  ، قضية فوكس، كامبل وهارتلي ضد اململكة املتحدة115
  ).72، الفقرة ]الغرفة العليا[ Murray c. Royaume-Uni املتحدة

-Kerr c. Royaumeاملتحدة    شرط السرعة إذا مت إعالم الشخص املعتقل أبسباب اعتقاله يف ظرف بضعة ساعات (قضية كري ضد اململكةل  االمتثال. يتم  155
Uni  (القرار)، كامبل وهارتلي ضد اململكة املتحدةFox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni 42، الفقرة(   

 اإلعالم أبسباب االعتقالأمناط   .5

، X. c. Allemagne. ال يتعني أن يتم عرض األسباب يف نص قرار معني ُجييز االحتجاز وال أن يتم تقدميها كتابة وال يف شكل حمدد (قضية إكس ضد أملانيا  156
 (القرار)). Kane c. Chypre، قضية كان ضد قربص 1978دجنرب/كانون األول  13لجنة بتاريخ قرار ال

ية لكي يستفيد فعليا وبذكاء من رغم ذلك، إذا مل تؤخذ حالة شخص ذو إعاقة ذهنية يف احلسبان خالل هذا املسلسل، ال ميكن اعتبار أنه توصل ابملعلومات الضرور 
 .Z.Hقرار، إال إذا أُعلم حماميه أو أي شخص خمول آخر نيابة عنه (قضية ز. ه. ضد اجملر الالطعن يف قانونية  أي، 4الفقرة  5احلق، املكفول مبوجب املادة 

c. Hongrie 41، الفقرة.( 

 ,Fox تحدة. جيوز تقدمي أسباب االعتقال أو كشفها خالل االستنطاقات واالستجواابت اليت تلي االعتقال (قضية فوكس، كامبل وهارتلي ضد اململكة امل157
Campbell et Hartley c. Royaume-Uni  قضية موراي ضد اململكة املتحدة41، الفقرة ، Murray c. Royaume-Uni  ]الغرفة العليا[ ،

  .(القرار)) Kerr c. Royaume-Uniد اململكة املتحدة ، قضية كري ض77الفقرة 

 Dikmeادعاء عدم فهم أسباب اعتقاله إذا مت اعتقاله مباشرة بعد ارتكابه عمال إجراميا عن سبق اإلصرار (قضية ديكم ضد تركيا  حمتجز. ال جيوز لشخص 158
c. Turquie يف قرارات اعتقال أو طلبات تسليم سابقة (قضية أوكالن ضد تركيا  )، أو إذا أحيط علما ابلتفصيل ابألعمال اإلجرامية املوجهة إليه54، الفقرة

Öcalan c. Turquie .((القرار) 

 مستوى املعلومات الكايف الواجب تبليغه  .6

 ,Foxبعني االعتبار (قضية فوكس، كامبل وهارتلي ضد اململكة املتحدة    القضية. من أجل حتديد هل توصل املدعي مبعلومات كافية، ينبغي أخذ خصوصيات  159
Campbell et Hartley c. Royaume-Uni ي اإلشارة فقط إىل األساس القانوين لالعتقال من أجل االمتثال ). رغم ذلك، ال تكف40، الفقرة
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، الفقرة ]الغرفة العليا[ Murray c. Royaume-Uni، قضية موراي ضد اململكة املتحدة 41(القضية السالفة الذكر، الفقرة  2الفقرة  5ملقتضيات املادة 
  ).62و 61، الفقرتني Kortesis c. Grèce، قضية كورتيسيس ضد اليو�ن 76

ة هذا األمر أمام حمكمة طبقا طعن يف قانوني. جيب إعالم أي شخص معتقل، يف لغة يفهمها، ابألسباب القانونية والوقائعية حلرمانه من احلرية، حىت يتمكن من ال160
، قضية ج. ر. وآخرون ضد اليو�ن 115، الفقرة ]الغرفة العليا[ Khlaifia et autres c. Italie(قضية خاليفية وآخرون ضد إيطاليا  4الفقرة  5للمادة 

J.R. et autres c. Grèce قضية فوكس، كامبل وهارتلي ضد اململكة املتحدة 124و 123، الفقرتني ،Fox, Campbell et Hartley 
c. Royaume-Uni قضية موراي ضد اململكة املتحدة 40، الفقرة ،Murray c. Royaume-Uni ]على الرغم من 72، الفقرة ]الغرفة العليا .(

 Bordovskiكل قائمة كاملة ابالهتامات املوجهة للشخص املعتقل (قضية بودروفسكي ضد روسيا  أن تكون هذه املعلومات على ش  2الفقرة    5ذلك، ال تستلزم املادة  
c. Russie قضية نوفاك ضد أوكرانيا 56، الفقرة ،Nowak c. Ukraine قضية غاسينس ضد ليتوانيا 63، الفقرة ،Gasiņš c. Lettonie الفقرة ،

53.( 

، Suso Musa c. Malte. يف حالة األشخاص املعتقلني من أجل التسليم، جيوز أن تكون املعلومات املقدمة غري كاملة (قضية سوسو موسى ضد مالطا 161
، Bordovski c. Russie، قضية بوردوفسكي ضد روسيا  144، الفقرة  Kaboulov c. Ukraine، قضية كوبولوف ضد أوكرانيا 116و 113الفقرتني  

، قرار Bejaoui c. Grèce)، حيث ال يتطلب اعتقال هلذه الغاية وجود قرار يف جوهر االهتامات املوجهة للمعين ابألمر (قضية جباوي ضد اليو�ن 56الفقرة 
(قضية شامياييف  4الفقرة  5الحتجاز وفقا للمادة ا قانونيةعلومات كافية تسمح هلم ابلتماس مراقبة مع ذلك، ينبغي أن حيصل هؤالء األشخاص على م اللجنة).

 ).427، الفقرة Chamaïev et autres c. Géorgie et Russieوآخرون ضد جورجيا روسيا 

 ابألمريف لغة يفهمها املعين   .7

إذا مت الحقا استنطاق املدعي واطالعه   2الفقرة    5. عندما يكون قرار االعتقال، إن وجد، حمررا يف لغة ال يفهمها الشخص املعتقل، يتم االمتثال ملقتضيات املادة  162
 ، قرار اللجنة).Delcourt c. Belgiqueعلى أسباب اعتقاله يف لغة يفهمها (قضية ديلكورت ضد بلجيكا 

ودقة (قضية شاماييف وآخرون ضد جورجيا وروسيا  . مع ذلك، مبجرد اللجوء إىل مرتمجني هلذه الغاية، ينبغي على السلطات السهر على القيام ابلرتمجة حبرص163
Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie 425، الفقرة.( 

 )3الفقرة  5حق املثول فورا أمام قاض (املادة  .ب
 

 من االتفاقية 3الفقرة  5املادة 

. ج من هذه املادة، فوراً أمام قاض أو حاكم آخر خمول  1حمتجز وفقا للشروط املنصوص عليها يف الفقرة . جيب مثول كل شخص معتقل أو 3"
 قانونياً مزاولة وظائف قضائية (...)". 

 الكلمات الرئيسية يف قاعدة البيا�ت "هودوك"

 ).3الفقرة  5قاض أو حاكم آخر (املادة مثول فوري أمام  –) 3الفقرة  5قاض أو حاكم آخر خمول مزاولة وظائف قضائية (املادة 

 

 غاية هذه املقتضيات   .1

لألشخاص املعتقلني أو احملتجزين لالشتباه يف ارتكاهبم جرمية جنائية ضما�ت ضد أي حرمان تعسفي أو غري مربر من احلرية (قضية  3الفقرة  5توفر املادة . 164
  ).52، الفقرة .oMalte (n Stephens c (2) 2، قضية ستيفنس ضد مالطا (رقم 47، الفقرة ]لياالغرفة الع[ .Malte Aquilina cأكيلينا ضد مالطا 

(قضية بروغان وآخرون  3الفقرة  5يا من الضما�ت الواردة يف املادة . تعترب املراقبة القضائية لتدخالت السلطة التنفيذية يف احلق الفردي يف احلرية عنصرا أساس165
، 236، الفقرة Pantea c. Roumanie، قضية ابنتيا ضد رومانيا 58، الفقرة Brogan et autres c. Royaume-Uniضد اململكة املتحدة 

كما تقرتن بسيادة القانون، على اعتباره "مبدًأ أساسيا" يف "جمتمع   ).146، الفقرة Assenov et autres c. Bulgarieنوف وآخرون ضد بلغار� قضية أسي
 Brogan et autresه مقتضيات االتفاقية كلها" (قضية بروغان وآخرون ضد اململكة املتحدة  دميقراطي"، حيث "حتيل عليه صراحة ديباجة االتفاقية" و"تستحضر 

c. Royaume-Uni 58، الفقرة(  
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ضما�ت فعلية ضد خطر سوء املعاملة، والذي يكون مرتفعا للغاية يف هذه املرحلة األولية من االحتجاز، وضد شطط عناصر  . ينبغي أن توفر املراقبة املذكورة166
حمددة للغاية ويف احرتام صارم لإلجراءات املنصوص عليها (قضية  ألهدافا القوة العامة أو أي سلطة أخرى يف استعمال الصالحيات املخولة هلا واليت تتعني مزاولته

 ).72، الفقرة Ladent c. Pologneالدينت ضد بولندا 

 مراقبة قضائية سريعة وتلقائية  .2

إىل ضمان مراقبة قضائية سريعة وتلقائية ألي احتجاز أتمر به الشرطة أو اإلدارة وفق شروط الفقرة األوىل البند ج  3الفقرة  5املادة . يهدف أول مقتضيات 167
 ، قضية أكيلينا ضد مالطا51، الفقرة De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas (قضية دي يونج، فاجليت وفان دين برينك ضد هولندا

Aquilina c. Malte ]49و 48، الفقرتني ]الغرفة العليا.(  

اقبة القضائية خالل املثول األول للشخص املعتقل سريعة قبل أي شيء آخر، حيث جيب أن تسمح بكشف أي سوء معاملة وتقليص خطر . ينغي أن تكون املر 168
لضمان إجرائي ون يف ذلك انتهاك  االنتهاك غري املربر للحرية الفردية إىل أبعد حد. وال تسمح املدة الزمنية املفروضة مبوجب هذه املقتضيات أي جمال للتأويل، وإال سيك

لكة املتحدة منصوص عليه يف هذه املادة، على حساب الفرد، وسيؤدي ذلك إىل تبعات متناقضة مع جوهر احلق الذي حتميه يف حد ذاته (قضية ماكاي ضد املم
McKay c. Royaume-Uni ]33، الفقرة ]الغرفة العليا.( 

على أي استثناء ممكن لواجب املثول الفوري أمام قاض أو حاكم آخر ألي شخص بعد اعتقاله أو احتجازه، حىت بداعي تدخل  3الفقرة  5. ال تنص املادة 169
 ).45، الفقرة Bergmann c. Estonieالقاضي قبل ذلك (قضية بريغمان ضد إستونيا 

، قضية ماكاي ضد 43، الفقرة Oral et Atabay c. Turquie�م جد مفرط يف حد ذاته (قضية أورال وأاتابي ضد تركيا أ 4. يعترب أي أجل يفوق 170
، Năstase-Silivestru c. Roumanieسيليفيسرتو ضد رومانيا -، قضية �سستاس47، الفقرة McKay c. Royaume-Uniحدة اململكة املت

وميكن أن يتعارض أجل أقصر مع شرط السرعة إذا مل توجد أي صعوابت خاصة أو ظروف استثنائية متنع السلطات من تقدمي الشخص املعتقل أمام   ).32الفقرة 
 İpek et autres، قضية إبيك وآخرون ضد تركيا 159-154، الفقرات Gutsanovi c. Bulgarieة غوستانويف ضد بلغار� القاضي قبل ذلك (قضي

c. Turquieقضية كاندجوف ضد بلغار� 37و 36لفقرتني ، ا ،Kandjov c. Bulgarie هذا ويكون واجب السرعة أكثر صرامة عندما 66، الفقرة .(
، بشأن احتجاز طاقم 60، الفقرة Vassis et autres c. Franceسا يلي االحتجاز االحتياطي فرتة حرمان حقيقي من احلرية (قضية فاسيس وآخرون ضد فرن

 سفينة يف أعايل البحار).

إطار إجراءات جنائية، ينبغي أن تكون املدة الضرورية الفاصلة بني اعتقاله البند ج خارج  1الفقرة  5عندما يتم احتجاز شخص مبوجب اجلزء الثاين من املادة  .171
أن األمر متعلق حبرمان من احلرية االحتياطي ومثوله يف أقصر مهلة أمام قاضي أقصر من املدة املعمول هبا يف حالة االحتجاز االحتياطي يف املادة اجلنائية. مبدئيا، مبا 

 S., V. etاملراقبة القضائية يف أقصر مهلة بعد ساعات من االعتقال وليس بعد أ�م منه (قضية س. ف. أ ضد الدمنارك  بعدفراج ألهداف وقائية، جيب أن يتم اإل
A. c. Danemark ]134-133، الفقرتني ]الغرفة العليا.(  

(قضية دي يونج وابجليت وفان دين برينك  3الفقرة  5. ال يكفي وصول الشخص املعتقل إىل هيئة قضائية من أجل االمتثال ملقتضيات اجلزء األول من املادة 172
، الفقرة Pantea c. Roumanie، قضية ابنتيا ضد رومانيا 51، الفقرة De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Basضد هولندا 

231.(  

 McKayتحدة . ينبغي أن تكون املراقبة تلقائية وال جيب أن تكون رهينة تقدمي طلب يف هذا الصدد من قبل الشخص املعتقل (قضية ماكاي ضد اململكة امل173
c. Royaume-Uni  ]قضية فارغا ضد رومانيا  34، الفقرة  ]الغرفة العليا ،Varga c. Roumanie  قضية فيوريل بورزو ضد رومانيا  52، الفقرة ،Viorel 

Burzo c. Roumanieوهي ضمانة خمتلفة عن تلك 3الفقرة  5حيث سيؤدي شرط مماثل إىل تغيري طبيعة الضمانة املخولة مبوجب املادة  ).107، الفقرة ر ،
الضمانة جوهرها، حيث تسعى  يفقدخص املعتقل التماس حمكمة النظر يف قانونية احتجازه. وميكن هلذا األمر أن واليت حيق مبوجبها للش ،4الفقرة  5الواردة يف املادة 

 Aquilinaإىل محاية الشخص من االحتجاز التعسفي عرب فرض إخضاع احلرمان من احلرية ملراقبة قضائية مستقلة (قضية أكيلينا ضد مالطا  3الفقرة  5املادة 
c. Malte ]قضية نييدابال ضد بولندا 49، الفقرة ]الغرفة العليا ،Niedbała c. Pologne 50، الفقرة.( 

انونية بة ق. إن الطابع التلقائي للمراقبة ضروري من أجل حتقيق هدف هذه الفقرة، على اعتبار احتمال عجز الشخص املعرض لسوء املعاملة عن طلب مراق174
اإلعاقات الذهنية أو الذين ال يفهمون لغة القاضي (قضية ماكاي ضد احتجازه، وميكن أن يسري األمر ذاته على فئات مستضعفة أخرى، على غرار األشخاص ذوي  

 ).74، الفقرة Ladent c. Pologne، قضية النديت ضد بولندا 34، الفقرة ]الغرفة العليا[ McKay c. Royaume-Uniاململكة املتحدة 
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 حتديد القاضي املختص  .3

البند ج  1الفقرة  5مرادفا لعبارة "اهليئة القضائية ذات االختصاص" الواردة يف املادة  "قاضي أو حاكم آخر خمول قانونيًا مزاولة وظائف قضائية. تعد مجل "175
 ).29، الفقرة Schiesser c. Suisse(قضية شييسر ضد سويسرا 

قضاة النيابة العامة والقضاء اجلالس  3الفقرة  5حيث تشمل املادة  . ال تقتصر مزاولة "وظائف قضائية" ابلضرورة على البث يف القضا� وإصدار األحكام.176
 ).28، الفقرة Schiesser c. Suisse(قضية شييسر ضد سويسرا 

 Schiesserضما�ت مناسبة للوظائف "القضائية" املناطة به وفقا للقانون (قضية شييسر ضد سويسرا    3الفقرة    5. ينبغي أن يوفر "القاضي" املشار إليه يف املادة  177
c. Suisse 30، الفقرة.(  

 ة املخولة للنظر يف. تكتسي الضما�ت الرمسية والواضحة املنصوص عليها يف "القانون"، على نقيض املمارسات الشائعة، أمهية ابلغة يف حتديد اهليئة القضائي178
، قضية دي يونج وابجليت وفان 60، الفقرة ]الغرفة العليا[ Hood c. Royaume-Uniالقضا� ذات الصلة ابحلرية الفردية (قضية هود ضد اململكة املتحدة 

 ).48الفقرة ، De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Basدين برينك ضد هولندا 

للشروط اليت تعد يف الوقت ذاته ضما�ت  ن، أي أن ميتثالاملشرتكة الصفات ان بعضو"حاكم"، لكن ينبغي أن ميتلك. ال ينبغي اخللط بني مصطلحي "قاضي" 179
  ).31، الفقرة Schiesser c. Suisseابلنسبة للشخص املعتقل (قضية شييسر ضد سويسرا 

 االستقاللية  .4

ابستقاللية مماثلة  . تعد االستقاللية عن السلطة التنفيذية واألحزاب أول الشروط. وال مينع هذا األمر من اخلضوع التسلسلي لقضاة آخرين ما داموا يتمتعون180
  ).31الفقرة ، Schiesser c. Suisse(قضية شييسر ضد سويسرا 

املتقاضني   . ميكن أن يتحمل القاضي املكلف ابلنظر يف قانونية االحتجاز وظائف أخرى، لكن حياديه قد يصري نتيجة لذلك موضوع شكوك مشروعة يف أوساط 181
، قضية برينكات ضد إيطاليا 43، الفقرة Huber c. Suisseرا متابعة (قضية هوبري ضد سويس اإلجراءات القبلية بصفته جهة إذا كان إبمكانه التدخل يف 

Brincat c. Italie 20، الفقرة.(  

اولة وظائف قضائية" ميكنه يف هذا الصدد، يتم أخذ املظاهر املوضوعية املوجودة بتاريخ اختاذ قرار االحتجاز يف احلسبان. إذا تبني أن "القاضي املخول قانونيا مز .  182
 Brincat شكوك (قضية برينكات ضد إيطاليا التدخل يف مرحلة الحقة من املتابعة اجلنائية بصفته ممثال لسلطة االهتام، ميكن أن يكون حياده واستقالليته موضوع

c. Italie قضية هود ضد اململكة املتحدة 21، الفقرة ،Hood c. Royaume-Uni قضية نيكولوفا ضد بلغار� 57، الفقرة ،Nikolova 
c. Bulgarie ]قضية ابنتيا ضد رومانيا 49، الفقرة ]الغرفة العليا ،Pantea c. Roumanie 236، الفقرة.( 

 من حيث الشكل:  .5

 Schiesser. تقتضي الشروط الشكلية أن يلتزم "القاضي" بواجب االستماع شخصيا للشخص املاثل أمامه قبل اختاذ القرار (قضية شييسر ضد سويسرا 183
c. Suisse ضد هولندا  ، قضية دي يونج وابجليت وفان دين برينك31، الفقرةDe Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas الفقرة ،

 ).50، الفقرة ]الغرفة العليا[ Aquilina c. Malte، قضية أكيلينا ضد مالطا 49، الفقرة Nikolova c. Bulgarie، قضية نيكولوفا ضد بلغار� 51

غياب احملامي  ). رغم ذلك ميكن أن حيد36، الفقرة Schiesser c. Suisse. ال يكون حضور احملامي خالل اجللسة إجبار� (قضية شييسر ضد سويسرا 184
 ).91-83عن اجللسة من قدرة املدعي على تقدمي حجه (قضية ليبيديف ضد روسيا، الفقرات 

 :اجلوهرمن حيث   .6

 مراقبة االحتجاز على أسس موضوعية .أ

وجود األسباب املربرة . تقتضي املتطلبات املوضوعية من "القاضي" فحص احليثيات املؤيدة أو املعارضة لالحتجاز وإصدار قرار وفق املعايري القانونية اخلاصة ب185
). بعبارات أخرى، تلزم 231، الفقرة Pantea c. Roumanie، قضية ابنتيا ضد رومانيا 31، الفقرة Schiesser c. Suisse(قضية شييسر ضد سويسرا 

، قضية كرجيسري ضد ]الغرفة العليا[ Aquilina c. Malteالقاضي ابلنظر يف قضية االحتجاز من حيث اجلوهر (قضية أكيلينا ضد مالطا  3الفقرة  5املادة 
 ).89، الفقرة Krejčíř c. République tchèqueمجهورية التشيك 
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وأيضا مدى وجود أسباب معقولة لالشتباه يف ارتكاب الشخص املعتقل جلرمية،  قانونيته. ينبغي أن تسمح املراقبة التلقائية األولية لالعتقال واالحتجاز بفحص 186
، McKay c. Royaume-Uniالبند ج (قضية ماكاي ضد اململكة املتحدة   1الفقرة    5مبعىن هل خيضع االحتجاز لالستثناءات املرخص هلا الواردة يف املادة  

  ).41، الفقرة Oral et Atabay c. Turquie، قضية أورال وأاتابي ضد تركيا 40الفقرة 

هو التأكد من أن حرمان  3الفقرة  5. تتجاوز املسائل اليت ينبغي للقاضي البث فيها مسألة قانونية االحتجاز. مبا أن هدف املراقبة املنصوص عليها يف املادة 187
، الفقرة ]الغرفة العليا[ Aquilina c. Malteقضية أكيلينا الشخص من احلرية مربر، يتعني توسيعها مبا يشمل خمتلف احليثيات املؤيدة أو املعارضة لالحتجاز (

52.(  

) 2(قضية ستيفنس ضد مالطا (رقم  4الفقرة  5، ميكن أن يكون نطاق مراقبة قانونية االحتجاز أقل من ذلك اخلاص ابملادة للقضية. حسب احليثيات اخلاصة 188
2) oMalte (n Stephens c. 58، الفقرة.( 

 صالحية األمر ابإلفراج .ب

 McKay . عندما ال يوجد أي سبب يربر االحتجاز، ينبغي أن ميتلك "القاضي" صالحية األمر ابإلفالج عن املعتقل (قضية ماكاي ضد اململكة املتحدة189
c. Royaume-Uni ]قضية إسينوف وآخرون ضد بلغار� 40، الفقرة ]الغرفة العليا ،Assenov et autres c. Bulgarie قضية 146، الفقرة ،

  ).49الفقرة  ،Niedbała c. Pologne، قضية نييدابال ضد بولندا 49، الفقرة Nikolova c. Bulgarieنيكولوفا ضد بلغار� 

مان من احلرية وبفحص . من املستحسن إىل حد بعيد، من أجل تقليص اآلجال إىل أقصى درجة، أن ميتلك القاضي املكلف ابملراقبة التلقائية األوىل لقانونية احلر 190
املؤقت كذلك. مع ذلك، ال يتعلق األمر بشرط من الشروط الواردة يف االتفاقية، وال يوجد أي وجود دواع مربرة لالحتجاز صالحية البث يف مسألة إطالق السراح 

يف األجل املطلوب. على أي حال، ال ميكن الدفاع عن التفسري القائل أبن البث يف مسألة  خمتلفني سبب من حيث املبدأ مينع البث يف هذه القضا� من قبل قاضيني
 McKayجل أقصى (قضية ماكاي ضد اململكة املتحدة يف أجل أقل من أجل املراقبة التلقائية، والذي حددته احملكمة يف أربعة أ�م كأ املؤقت جيب أن يتم اإلفراج 

c. Royaume-Uni ]ون ضد اململكة املتحدة ، يرجى االطالع أيضا على قضية ماجي وآخر 47الفقرة  ]الغرفة العلياMagee et autres 
c. Royaume-Uni  من االتفاقية).  3الفقرة    5، حيث مل يطرح غياب إمكانية السراح املؤقت يف املراحل األوىل من احتجاز املدعني أي مشكل من منظور املادة 

 لة معقولة أو اإلفراج يف انتظار احملاكمةحق احملاكمة ضمن مه .ج
 

 من االتفاقية 3الفقرة  5املادة 

البند ج (...) احلق يف أن حياكم ضمن مهلة معقولة أو أن   1. ميتلك أي شخص معتقل أو حمتجز وفقا للشروط املنصوص عليها يف الفقرة 3"
 لكفالة تؤمن مثوله أمام احملكمة". يفرَج عنه يف انتظار حماكمته. وجيوز إخضاع اإلفراج عنه 

 الكلمات الرئيسية يف قاعدة البيا�ت "هودوك"

 –) 3الفقرة  5(املادة االحتياطي مدة االحتجاز  –) 3الفقرة  5اإلفراج يف انتظار احملاكمة (املادة  –) 3الفقرة  5حماكمة ضمن مهلة معقولة (املادة 
الفقرة  5حملكمة (املادة كفالة تؤمن املثول أمام ا  –) 3الفقرة  5اإلفراج بكفالة (املادة  – )3الفقرة  5املادة الطابع املعقول لالحتجاز االحتياطي (

3.( 

 

 املدة الواجب أخذها يف احلسبان  .1

، تبدأ املدة الواجب أخذها يف احلسبان يوم سجن املتهم وتنتهي يوم حتديد صك االهتام، 3الفقرة    5. من أجل حتديد مدة االحتجاز االحتياطي من منظور املادة  191
 Solmaz، قضية سوملاز ضد تركيا  55، الفقرة  Štvrtecký c. Slovaquieحىت إن كان ذلك ابتدائيا (يرجى الرجوع مثال إىل قضية ستفرتيسكي ضد سلوفاكيا  

c. Turquie قضية كاالشنيكوف ضد روسيا 24و 23، الفقرتني ،Kalashnikov c. Russie قضية وميهوف ضد أملانيا 110، الفقرة ،Wemhoff 
c. Allemagne ،9قرة الف.( 

من االتفاقية، ال ميكن اعتبار شخص مدان ابتدائيا مبثابة حمتجز "بغية مثوله أمام اهليئة القضائية  5البند ج من املادة  1و  3. حبكم الصلة الوثيقة بني الفقرتني 192
البند  1الفقرة  5ت املادة ذات االختصاص، عندما توجد أسباب مقبولة لالشتباه يف ارتكابه جرمية" ابملعىن الوارد يف املقتضيات املذكورة، بل يدخل يف خانة مقتضيا
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، الفقرة Belevitskiy c. Russieز احلرمان من احلرية "على أثر إدانة من حمكمة ذات اختصاص" (يرجى الرجوع إىل قضية بيليفيتسكي ضد روسيا أ، اليت ُجتي
، الفقرة Górski c. Pologne، قضية غورسكي ضد بولندا 45، الفقرة Piotr Baranowski c. Pologne، قضية بيوتر ابرانوفسكي ضد بولندا 99
41.(  

 مبادئ عامة  .2

، وهتدف يعترب املتهم بريئا حىت تثبت إدانتهللسلطات القضائية أي خيار بني احملاكمة يف مهلة معقولة واإلفراج املؤقت.    3الفقرة    5. ال مينح اجلزء الثاين من املادة  193
  هذه املقتضيات أساسا إىل فرض اإلفراج املؤقت مبجرد أن يصبح االحتجاز غري معقول.

وصيات كل قضية. وال . ال جيوز إخضاع الطابع املعقول ملدة االحتجاز االحتياطي لتقييم جمرد. وينبغي النظر يف مشروعية استمرار احتجاز املتهم بناء على خص194
حقيقية، بغض النظر عن قرينة الرباءة، تسمو على يكون استمرار االحتجاز مربرا يف قضية معينة إال إذا أظهرت مؤشرات ملموسة وجود متطلبات مصلحة عمومية 

  قاعدة احرتام احلرية الفردية املنصوص عليها يف املادة من االتفاقية.

 أدهذا الصدد ومع مراعاة مب لة. يف. تتحمل السلطات القضائية الوطنية يف املقام األول مسؤولية السهر على عدم جتاوز االحتجاز االحتياطي للمتهم مدة معقو 195
، وكذا 5وص عليها يف املادة قرينة الرباءة، ينبغي فحص مجيع احليثيات اليت من شأ�ا أتكيد أو نفي وجود شرط املصلحة العامة الذي يربر عدم التقيد ابلقاعدة املنص

أو ال بناًء على األسباب الواردة يف القرارات املذكورة وعلى أساس الوقائع   3الفقرة   5  وتقرر احملكمة وجود انتهاك للمادة تضمينها يف القرارات املتعلقة بطلبات التمديد.
، قضية ماكاي ضد اململكة 91-89، الفقرات  ]الغرفة العليا[  Buzadji c. Moldovaغري املعرتض عليها اليت ذكرها املعين ابألمر (قضية بوزادجي ضد مولدافيا  

 ). 43-41، الفقرات ]الغرفة العليا[ McKay c. Royaume-Uniاملتحدة 

شرطا أساسيا لقانونية استمرار االحتجاز. رغم ذلك، عندما تقوم السلطات القضائية  تجز جلرمية. يعد استمرار األسباب املعقولة لالشتباه يف ارتكاب الشخص احمل196
فيا، وينبغي على السلطات الوطنية ابلبث للمرة األوىل، "وفوراً" بعد االعتقال، يف مسألة إخضاع الشخص املعتقل لالحتجاز االحتياطي، فإن هذا الشرط يكون غري كا

، قضية 222، الفقرة  ]الغرفة العليا[  Merabishvili c. Géorgie وكافية لتربير الطابع القانوين لالحتجاز (قضية مريابيشفيلي ضد جورجياتقدمي أسباب وجيهة 
. يف حالة وجود أسباب مربرة الستمرار احلرمان من احلرية، ينبغي أن تكون احملكمة )102، الفقرة  ]الغرفة العليا[  Buzadji c. Moldova  بوزادحي ضد مولدافيا

)، قضية 87، الفقرة ]علياالغرفة ال[ Buzadji c. Moldovaمقتنعة أبن السلطات الوطنية تعاملت مع احملاكمة "ابلعناية الواجبة" (قضية بوزادحي ضد مولدافيا 
 ).140، الفقرة ]الغرفة العليا[ Idalov c. Russieإيدالوف ضد روسيا 

، قضية 142، الفقرة Boicenco c. Moldova. ال جيب أن تكون األسباب املؤيدة واملعارضة للتمديد "عامة وجمردة" (قضية بواسينكو ضد مولدافيا 197
 ابألمر ين وعلى كون احليثيات الشخصية للمع )، بل جيب أن يستند القرار على وقائع دقيقة173، الفقرة Khoudoïorov c. Russieخودوروف ضد روسيا 

 Rubtsov et Balayan، قضية روبستوف وابال�ن ضد روسيا 179، الفقرة Alexanian c. Russieتربر االحتجاز (قضية أليكسانيان ضد روسيا 
c. Russie 32-30، الفقرات.( 

، الفقرة Tase c. Roumanie(قضية اتز ضد رومانيا  3الفقرة  5. يتعارض التمديد شبه التلقائي لالحتجاز مع الضما�ت املنصوص عليها يف املادة 198
40.(  

 Merabishvili c. Géorgie. تقع مسؤولية إثبات استمرار األسباب املربرة لالحتجاز االحتياطي على كاهل السلطات (قضية مريابيشفيلي ضد جورجيا  199
اإلثبات وجعل الشخص احملتجز مسؤوال عن إثبات وجود أسباب إطالق سراحه (قضية بيكوف ). وال جيوز يف هذه املادة عكس مسؤولية  234، الفقرة  ]الغرفة العليا[

 )64، الفقرة ]لغرفة العلياا[ Bykov c. Russieضد روسيا 

حمل السلطات . عندما توجد حيثيات تربر احتجاز شخص ما، ولكن دون اإلشارة إليها يف قرارات احملاكم الداخلية، ال جيوز للمحكمة البث فيها واحللول 200
، قضية جيورجي نيكواليشفيلي ضد جورجيا 66، الفقرة ]الغرفة العليا[ Bykov c. Russieالوطنية اليت قررت احتجاز املدعي (قضية بيكوف ضد روسيا 

Guiorgui Nikolaïchvili c. Géorgie وال ميكن إخضاع إدارة العدل للمراقبة العامة إال إذا أصدرت قرارا معلال (قضية اتز ضد رومانيا  ).77، الفقرة
Tase c. Roumanie41فقرة ، ال.( 

 تربير أي فرتة احتجاز  .3

على أ�ا تبيح دون شروط االحتجاز االحتياطي إذا مل يتجاوز مدة دنيا معينة. وينبغي أن تثبت السلطات بطريقة مقنعة أن  3الفقرة  5. ال جيوز تفسري املادة 201
 Tase، قضية اتز ضد رومانيا 140، الفقرة ]الغرفة العليا[ Idalov c. Russieأي فرتة احتجاز، حىت ولو كانت قصرية، مربرة (قضية إيدالوف ضد روسيا 
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c. Roumanie قضية كاسرتافيت ضد مولدافيا 40، الفقرة ،Castravet c. Moldova قضية بيلشيف ضد بلغار� 33، الفقرة ،Belchev 
c. Bulgarie 82، الفقرة.( 

 أسباب استمرار االحتجاز  .4

خطر عدم مثول املتهم أمام احملكمة، ب) خطر . تنطوي االجتهادات القضائية ذات الصلة ابالتفاقية على أربع أسباب رئيسية مقبولة لرفض السراح املؤقت: أ) 202
 Buzadjiة بوزادجي ضد مولدافيا  قيام املتهم يف حال إطالق سراحه أبعمال مسيئة إلدارة العدل، ج) خطر ارتكاب جرائم جديدة، د) اإلخالل ابلنظام العام (قضي

c. Moldova ]قضية تريون ضد رومانيا 88، الفقرة ]الغرفة العليا ،Tiron c. Roumanie وسيا ، قضية مسرينوفا ضد ر 37، الفقرةSmirnova 
c. Russie  قضية بريوز�ن ضد أرمينيا  59، الفقرة ،Piruzyan c. Arménieنبغي أن يكون منطق ). ينبغي إثبات وجود هذه املخاطر بشكل صحيح، وال ي

). على الرغم من 222، الفقرة ]الغرفة العليا[ Merabishvili c. Géorgieالسلطات يف هذا الباب جمردا أو عاما أو منطيا (قضية مريابيشفيلي ضد جورجيا 
و استلهام احلجج اخلاصة اليت أشارت إليها السلطات املطالبة بتطبيق إجراء االحتجاز االحتياطي (القضية السالفة الذكر، ذلك، ال شيء مينع القاضي الوطين من قبول أ

227 .(  

 خطر الفرار .أ

صلة من شأ�ا أتكيد . ال ميكن تقدير خطر الفرار بناء على خطورة العقوبة اليت ميكن التعرض هلا فقط. وينبغي أن يتم تقديره بناء على عدة عناصر أخرى ذات  203
  ).106، الفقرة Panchenko c. Russieوجود خطر مماثل أو نفيه، وابلتايل نفي مربرات االحتجاز االحتياطي (قضية ابتشينكو ضد روسيا 

خرى من الروابط اليت . ينبغي تقدير خطر الفرار يف ضوء عناصر متعلقة بشخصية املعين ابألمر وأخالقه وحمل إقامته ومهنته وموارده وروابطه األسرية وأنواع أ204
 ).58، الفقرة Becciev c. Moldovaميلكها يف البلد الذي تتم متابعته فيه (قضية بيكسييف ضد مولدافيا 

 ).64، الفقرة Sulaoja c. Estonieال يتولد خطر الفرار عن انعدام حمل إقامة قار فقط (قضية سوالوجا ضد إستونيا . 205

   ).10، الفقرة Neumeister c. Autriche. يتقلص خطر الفرار ابلضرورة مبرور الوقت رهن االحتجاز (قضية نوميسرت ضد النمسا 206

 االحتجاز الوحيد هو التخوف من هترب املتهم من املثول أمام احملكمة عرب الفرار، ينبغي األمر ابإلفراج املؤقت عنه إذا كان من املمكن. عندما يكون مربر 207
  ).223، الفقرة ]الغرفة العليا[ Merabishvili c. Géorgieاحلصول على ضما�ت لتأمني هذا املثول (قضية مريابيلشفيلي ضد جورجيا 

يف احلسبان لتحديد خطر الفرار من العدالة، فإ�ا ال تكفي منفردة لتربير مدد االحتجاز االحتياطي   . حىت عندما تؤخذ خطورة العقوبة املمكن التعرض هلا208
، 47، الفقرة Garycki c. Pologne ، قضية غاريسكي ضد بولندا145، الفقرة ]الغرفة العليا[ Idalov c. Russie الطويلة (قضية إيدالوف ضد روسيا

 ).81و 80، الفقرتني Ilijkov c. Bulgarie، قضية إيليجكوف ضد بلغار� 40، الفقرة Chraidi c. Allemagne قضية شرايدي ضد أملانيا

خطرية على ارتكاب اجلرم، إال أ�ا ال  العناصر اليت ميكن أخذها يف احلسبان لتحديد هل كانت ومازالت توجد قرائن. حىت إن كانت "حالة األدلة" عموما أحد  209
 ).38رة ، الفقDereci c. Turquieتكفي مبفردها لتربير طول مدة االحتجاز (قضية ديريسي ضد تركيا 

 عرقلة سري العدالة .ب

بل ينبغي تفصيله عرب أدلة مستمدة من الوقائع (قضية بيكسييف ضد مولدافيا  . ال جيوز أن تتم اإلشارة إىل خطر عرقلة املتهم لسري العدالة بشكل جمرد،210
Becciev c. Moldova 59، الفقرة.( 

). 43، الفقرة  Jarzynski c. Pologne. يكون خطر الضغوط املمارسة على الشهود مقبوال يف املراحل التمهيدية للقضية (قضية جارزينسكي ضد بولندا  211
 Merabishviliرغم ذلك، ال جيوز أن ينجم هذا اخلطر عن احتمال التعرض لعقوبة ثقيلة، بل أن يكون نتيجة وقائع دقيقة (قضية مريابيلشفيلي ضد جورجيا 

c. Géorgie ]224، الفقرة ]الغرفة العليا.( 

مع توايل  الوقت،. على الرغم من ذلك، وعلى املدى البعيد، ال تكفي متطلبات التحقيق لتربير استمرار احتجاز مشبوه فيه، حيث تتقلص املخاطر عادة مبرور 212
  ).43، الفقرة Clooth c. Belgiqueوالتحر�ت اليت يتم القيام هبا (قضية كلوث ضد بلجيكا  قات واالستنطاقالتحقي

خطر ممارسة املعتقل، يف حال اإلفراج عنه، لضغوط على شهود أو متهمني آخرين، أو أن يعرقل غالبا . يف القضا� املتعلقة بعصاابت أو ابجلرمية املنظمة، يكون 213
، قضية بوديسكي ضد 61، الفقرة  Štvrtecký c. Slovaquie(قضية ستفرتيسكي ضد سلوفاكيا  سري العدالة بوسائل أخرى، مرتفعا على وجه اخلصوص

 ).149، الفقرة Podeschi c. Saint-Marinسان مارين 
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 العود إىل اإلجرام .ج

التهم السلطات القضائية إىل وضع املشتبه فيه رهن االعتقال االحتياطي واإلبقاء عليه كذلك من أجل جتنب شروعه يف ارتكاب جرائم  . ميكن أن تدفع خطورة214
كلوث   شخصيته (قضيةجديدة. رغم ذلك، ينبغي أن يكون هذا اخلطر معقوال وأن يكون اإلجراء مناسبا ابلنظر إىل حيثيات القضية، وخصوصا سوابق املعين ابألمر و 

 ).40، الفقرة Clooth c. Belgiqueضد بلجيكا 

، 34، الفقرة Selçuk c. Turquieالتخوف من ارتكاب املتهم جلرمية جديدة أمرا معقوال (قضية سيلسوك ضد تركيا   . ميكن أن جتعل اإلدا�ت السابقة215
 ).9، الفقرة Matznetter c. Autricheقضية ماتزنيرت ضد النمسا 

 ).64، الفقرة  Sulaoja c. Estonieال جيوز استنتاج خطر ارتكاب شخص جلرائم جديدة جملرد أنه ال ميتلك عمال وال أسرة (قضية سوالوجا ضد إستونيا    .216

 احلفاظ على النظام العام .د

اضطراب اجتماعي من شأنه تربير اللجوء إىل االحتجاز االحتياطي، على األقل خالل مدة زمنية معينة، حبكم خطورهتا  يف . ميكن أن تتسبب بعض اجلرائم 217
بب يف ظروف استثنائية، ميكن أخذ هذا العنصر ابحلسبان وفقا لالتفاقية، مادام القانون الداخلي يقر مفهوم اإلخالل ابلنظام العام بس اخلاصة وردود فعل الناس عليها.

 جرمية.

إىل إخالل حقيقي . على الرغم من ذلك، ال جيوز اعتبار هذا السبب وجيها وكافيا إال إذا استند على وقائع من شأ�ا إثبات أن إطالق سراح املعتقل سيؤدي 218
ابلفعل التهديد على النظام العام، ألنه ال ينبغي أن يكون التمديد استباقا لعقوبة سالبة للحرية ابلنظام العام. عالوة على ذلك، ال يكون االحتجاز قانونيا إال إذا استمر  

 ، قضية برينسييب ضد مو�كو104، الفقرة I.A. c. France ، قضية إ. أ. ضد فرنسا51، الفقرة Letellier c. France (قضية لوتوليي ضد فرنسا
Prencipe c. Monaco قضية تريون ضد رومانيا 79، الفقرة ،Tiron c. Roumanie 42-41، الفقرتني.( 

حلرب الضد السكان . تكون محاية النظام العام أمرا ابلغ األمهية يف قضا� األشخاص املتهمني ابرتكاب انتهاكات جسيمة للحقوق األساسية، من قبيل جرائم ا219
  ).154، الفقرة Milanković et Bošnjak c. Croatie املدنيني (قضية ميالنكوفيتش وبوسنجاك ضد كرواتيا

 العناية الواجبة  .5

اإلجراءات  إن تعقيد التحقيق وخصوصياته من العناصر اليت تؤخذ يف احلسبان عند التأكد من ختصيص السلطات الوطنية املختصة "للعناية الواجبة" خالل. 220
 ).74، الفقرة Scott c. Espagne(قضية سكوت ضد إسبانيا 

 Shabaniجبهود القضاة للقيام بواجبهم وفق العناية الواجبة (قضية شاابين ضد سويسرا  . ال ينبغي أن تضر السرعة الواجبة يف معاجلة ملف متهم معتقل 221
c. Suisse قضية ساديغول أوزدميري ضد تركيا 65، الفقرة ،Sadegül Özdemir c. Turquie 44، الفقرة.( 

 إجراءات بديلة  .6

قضية إيدالوف . عندما تبث السلطات يف اإلفراج عن شخص أو احتجازه، ينبغي عليها التأكد من عدم وجود إجراءات أخرى كفيلة بضمان مثوله أمام القضاء (222
فقط "احلق يف حماكمة ضمن مهلة معقولة أو اإلفراج عن  3الفقرة  5. حيث ال تكرس املادة )140، الفقرة ]الغرفة العليا[ Idalov c. Russieضد روسيا

 Khoudoïorov، بل تنص أيضا على "جواز إخضاع اإلفراج عنه لكفالة تؤمن مثوله أمام احملكمة" (قضية خودويروف ضد روسيا الشخص يف انتظار حماكمته"
c. Russie قضية لولييفر ضد بلجيكا 183، الفقرة ،Lelièvre c. Belgique قضية شاابين ضد سويسرا 97، الفقرة ،Shabani c. Suisse الفقرة ،

62.( 

 اإلفراج بكفالة  .7

من االتفاقية إىل ضمان جرب الضرر، بل إىل أتمني مثول املتهم أثناء جلسات احملاكمة. لذلك يتعني  3الفقرة  5عليها يف املادة . ال تسعى الضمانة املنصوص 223
ا يف حال الة أو تنفيذهحتديد مبلغها أساسا "حسب املعين ابألمر وموارده وروابطه ابألشخاص الذين يكفلونه وعلى أي حال الثقة اليت منتلكها يف كون فقدان الكف

 ، قضية مانغوراس ضد إسبانيا70، الفقرة Gafà c. Malte عدم املثول أمام احملكمة ستكون مبثابة حاجز كايف لتجب أي ميل حنو الفرار" (قضية غافا ضد مالطا
Mangouras c. Espagne ]قضية نوميسرت ضد النمسا78، الفقرة ]الغرفة العليا ، Neumeister c. Autriche 14، الفقرة.(  

، قضية أليكساندر 42، الفقرة Muşuc c. Moldova. تكون الكفالة مطلوبة طوال استمرار األسباب املربرة لالحتجاز (قضية موسوك ضد مولدافيا 224
وإذا كان من املمكن جتنب خطر الفرار عرب كفالة أو أي ضمانة أخرى، ينبغي  ).139، الفقرة Aleksandr Makarov c. Russieماكاروف ضد روسيا 
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هذا األمر يقلص خطر الفرار، فمن الواجب أخذه بعني االعتبار (قضية فرينسيف ضد  مكن استباق عقوبة أخف، وأنمن املعلما أنه إذا كان  اإلفراج على املتهم،
كفالة مناسبة مقارنة ابلبث يف استمرار وجوب ). وينبغي على السلطات ختصيص العناية الواجبة نفسها من أجل حتديد  76، الفقرة  Vrenčev c. Serbieصربيا  

، قضية بوخيلوف ضد 39، الفقرة Piotr Osuch c. Pologneاحتجاز الشخص املتهم أو ال (يرجى االطالع مثال على قضية بيوتر أوسوش ضد بولندا 
 ).57، الفقرة Skrobol c. Pologne، قضية سكروبول ضد بولندا 60، الفقرة Bojilov c. Bulgarieبلغار� 

أخذ موارد املعين ابألمر يف ، مع )31-30و 15الكفالة بشكل مناسب يف القرار (قضية جيورجيفا ضد بلغار�، الفقرات . عالوة على ذلك، جيب تربير مبلغ 225
) وكذا قدرته على سداد 111، الفقرة  Hristova c. Bulgarie، قضية هريستوفا ضد بلغار�  70، الفقرة  Gafà c. Malteاحلسبان (قضية غافا ضد مالطا  
ر املتهم به بعني االعتبار (قضية مانغوراس ). يف ظروف معينة، جيوز أخذ حجم الضر 73-69، الفقرات  Tochev c. Bulgarieاملبلغ (قضية توشيف ضد بلغار�  

 ).92و 81، الفقرتني ]الغرفة العليا[ Mangouras c. Espagneضد إسبانيا 

ابحلرص املطلوب (قضية غافا  أن احملاكم الداخلية مل تسع إىل حتديد مبلغ الكفالة املناسب  . يظهر بقاء معتقل رهن االحتجاز رغم حصوله على اإلفراج بكفالة226
 ).72، الفقرة Kolakovic c. Malte، قضية كوالكوفيتش ضد مالطا 73، الفقرة Gafà c. Malteضد مالطا 

"ابلعناية الواجبة"، حىت عندما يتم الرتخيص رمسيا ابإلفراج بكفالة ويبقى املعين ابألمر رهن االحتجاز لعدم امتالكه  اتجراء . ينبغي على السلطات القيام ابإل227
، الفقرة Kolakovic c. Malte، قضية كوالكوفيتش ضد مالطا 71، الفقرة Gafà c. Malteاملوارد الكافية لسداد مبلغ الكفالة (قضية غافا ضد مالطا 

74.(  

(قضية بريوز�ن ضد أرمينيا  3الفقرة   5. ال ميتثل الرفض التلقائي لإلفراج بكفالة تطبيقا للقانون، يف غياب مراقبة على يد قاضي، مع الضما�ت الواردة يف املادة  228
Piruzyan c. Arménie  قضية س. ب. س. ضد اململكة املتحدة ،S.B.C. c. Royaume-Uni 24-23، الفقرتني.(  

 االحتجاز االحتياطي للقاصرين  .8

يتم الفصل وضع قاصر رهن االحتجاز االحتياطي إال إذا مل تتوافر حلول أخرى، وينبغي أن يكون االحتجاز ألقصر فرتة ممكنة إذا كان ضرور�، على أن   . ال جيوز229
 ).109، الفقرة Güveç c. Turquie، قضية غوفيتش ضد تركيا 31، الفقرة Nart c. Turquieبني القاصرين والراشدين (قضية �رت ضد تركيا 

 )4الفقرة  5احلق يف نظر حمكمة بسرعة يف قانونية االحتجاز (املادة  .د
 

 من االتفاقية 4الفقرة  5املادة 

حمروم من حريته ابالعتقال أو االحتجاز، احلق يف التماس احملكمة كي تنظر بسرعة يف قانونية احتجازه وأتمر ابإلفراج عنه إذا كان . لكل شخص 4"
 االحتجاز غري قانوين".

 الكلمات الرئيسية يف قاعدة البيا�ت "هودوك"

مراقبة بسرعة  –) 4الفقرة  5مراقبة على يد حمكمة (املادة  –) 4الفقرة  5(املادة التماس احملكمة  –) 4الفقرة  5مراقبة قانونية االحتجاز (املادة 
 )4الفقرة  5األمر ابإلفراج (املادة  –) 4الفقرة  5ضما�ت إجرائية للمراقبة (املادة  –) 4الفقرة  5(املادة 

 

 غاية هذه املقتضيات  .1

عطي لكل معتقل حق إخضاع اعتقاله بسرعة للمراقبة على يد قاضي (قضية مورين ضد تالتفاقية. حيث حق املثول أمام احملكمة يف ا 4الفقرة  5. تكرس املادة 230
 ).43، الفقرة Rakevitch c. Russie، قضية راكيفيتش ضد روسيا 106، الفقرة ]الغرفة العليا[ Mooren c. Allemagneأملانيا 

رار قضائي بشأن قانونية احتجازهم واإلفراج عليهم إذا كان االحتجاز كذلك حق األشخاص املعتقلني أو احملتجزين يف احلصول "بسرعة" على ق  5الفقرة    5وتكفل املادة  
 Khlaifia et autres، قضية خليفية وآخرون ضد إيطاليا 251، الفقرة ]الغرفة العليا[ Ilnseher c. Allemagneغري قانوين (قضية إلنسيهري ضد أملانيا 

c. Italie ]131، الفقرة ]الغرفة العليا.( 
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أبحكام خمتلفة،  ، حيث يتعلق األمر4ن واجب مراقبة مدى االمتثال ألحكام الفقرة  احملكمة م  5من املادة    1ال يعفي عدم مالحظة أي خرق ملقتضيات الفقرة    .231
، قضية كولومبار ضد بلجيكا 57، الفقرة ]الغرفة العليا[ Douiyeb c. Pays-Basوال يعين احرتام األوىل ابلضرورة مراعاة الثانية (قضية دويب ضد هولندا 

Kolompar c. Belgique 45، الفقرة.( 

ضمونه (قضية خاليفية . يف قضا� مل يتم إعالم املعتقلني فيها أبسباب حرما�م من احلرية، ارأتت احملكمة أن حقهم يف الطعن يف قانونية احتجازهم أفرغ من م232
 ).132، الفقرة ]فة العلياالغر [ Khlaifia et autres c. Italieوآخرون ضد إيطاليا 

 تطبيق هذه املقتضيات  .2

عادة احلاالت اليت يتقدم فيها املعين ابألمر بطعن وهو رهن االحتجاز، لكنها تسري أيضا على احلاالت اليت ال يكون فيها املعين  4الفقرة  5تستهدف املادة  .233
  ).65، الفقرة  Oravec c. Croatieابألمر حمتجزا خالل إجراءات االستئناف ويكون فيها القرار مصري� لتحديد قانونية االحتجاز (قضية أورافيك ضد كرواتيا 

عندما يتم اإلفراج على املعين ابألمر، لكن ضمانة فعلية املراقبة تبقى سارية املفعول يف هذه  4الفقرة  5تصري ضمانة السرعة دون جدوى من منظور مقتضيات املادة 
 Kováčikيكون من مصلحة معتقل سابق املشروعة طلب البث يف قانونية اعتقاله حىت بعد إطالق سراحه (قضية كوفاسيك ضد سلوفاكيا  املرحلة ألنه قد

c. Slovaquie  قضية أومسانوفيتش ضد كرواتيا  77، الفقرة ،Osmanović c. Croatie  على وجه التحديد، ميكن أن يكون للبث يف مسألة 49، الفقرة .(
، الفقرة S.T.S. c. Pays-Basمن االتفاقية (قضية س. ت. س. ضد هولندا  5الفقرة  5قانونية االحتجاز أتثري على "حق جرب الضرر" املكفول مبوجب املادة 

61.( 

عندما يكون االعتقال املطعون فيه قصري املدة ويتم اإلفراج بسرعة عن املعين ابألمر قبل القيام ابملراقبة القضائية  4الفقرة  5ال تطرح أي قضية من منظور املادة . 234
ساعة، قضية روزكوف ضد روسيا  30، حول احتجاز ملدة 159، الفقرة ]الغرفة العليا[ Slivenko v. Latvia االحتجاز (قضية سليفينكو ضد ليتورانيالقانونية 

 . )، بشأن االحتجاز لعدة ساعات65، الفقرة Rozhkov v. Russia (no. 2) )2(رقم 

ض النظر على مربرة، بغ 4الفقرة    5على الرغم من ذلك، يف غياب سبل انتصاف قضائي للطعن يف قانونية االحتجاز، تكون دراسة الشكاية املنصوص عليها يف املادة  
، حيث أقرت احملكمة وجود انتهاك للمقتضيات املتعلقة ابالحتجاز 104-103، الفقرتني Moustahi v. France مدة االحتجاز (قضية مستحي ضد فرنسا

 اإلداري لقاصرين غري مصحوبني لعدة ساعات).

 تسري على مدد االحتجاز القصرية اليت تعذر فيها إجراء املراقبة القضائية لضيق الوقت (قضية بيتكوف وبروفريوف ضد بلغار�  4الفقرة    5كما لوحظ كذلك أن املادة  
Petkov and Profirov v. Bulgaria ساعة، قضية أ. م. ضد فرنسا 24، بشأن احتجاز املدعني ملدة 70-67، الفقرات A.M. v. France ،

 ثالثة أ�م ونصف من أجل االقتياد إىل احلدود). ، واليت ارأتت احملكمة فيها أن املقتضيات سارية املفعول على االحتجاز اإلداري ملدة42-36الفقرات 

يف نص احلكم  4الفقرة  5عندما يكون شخص ما حمروما من احلرية إثر إدانته من قبل حمكمة خمتصة، ينبغي أن يتم إدراج املراقبة املنصوص عليها يف املادة . 235
)، وال يكون من 76، الفقرة De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgiqueالصادر بعد احملاكمة (قضية دي ويلد، أومس وفريسيب ضد بلجيكا 

رغم ذلك، عندما حيتمل أن تتغري أسباب احلرمان من احلرية مبرور الوقت، جيب أن تكون إمكانية الطعن أمام هيئة تستجيب ملعايري  الواجب القيام أبي مراقبة أخرى.
   ).58(القرار)، الفقرة  Kafkaris c. Chypreربص مكفولة (قضية كافكاريس ضد ق 4الفقرة  5املادة 

 Etuteبعني االعتبار عندما تطرح أسئلة جديدة حول قانونية االحتجاز بعد إدانة (قضية إتويت ضد لوكسمبورغ  4الفقرة  5مقتضيات املادة تؤخذ . جيب أن 236
c. Luxembourg ودوروف ضد بلغار� ، بشأن إلغاء اإلفراج املشروط، قضية إيفان ت33و 25، الفقرتنيIvan Todorov c. Bulgarie الفقرات ،

  ، بشأن قضية تقادم العقوبة املنصوص عليها جلرمية واليت تناهز عشرين سنة).59-61

من االتفاقية، ينبغي أن تراعي هذه اإلجراءات كذلك الضما�ت  4الفقرة  5تستحدث الدول األطراف إجراءات تتجاوز املقتضيات الواردة يف املادة  . عندما237
اعي أن القانون الداخلي ينص على سارية املفعول خالل الفرتة الالحقة على اإلدانة بد 4الفقرة  5املنصوص عليها يف املادة املذكورة. هكذا، ارأتت احملكمة أن املادة 

املوجودين رهن بقاء الشخص رهن االحتجاز االحتياطي حىت تصري إدانته �ائية، حىت خالل االستئناف، وأنه يعطي احلقوق اإلجرائية نفسها جلميع األشخاص 
 ).36، الفقرة Stollenwerk c. Allemagneاالحتجاز االحتياطي (قضية ستولينويرك ضد أملانيا 

الدول األطراف على إحداث نظام قضائي بدرجتني ملراقبة قانونية االحتجاز. على الرغم من ذلك، يتعني مبدئيا على الدول اليت  4الفقرة  5. ال جترب املادة 238
، ]الغرفة العليا[ Ilnseher c. Allemagneمتتلك نظاما مماثال منح احملتجزين الضما�ت نفسها، سواء يف االستئناف أو ابتدائيا (قضية إلنسيهري ضد أملانيا 

، قضية 28، الفقرة Navarra c. France، قضية �فارا ضد فرنسا 107، الفقرة Kučera c. Slovaquie، قضية كوسريا ضد سلوفاكيا 254الفقرة 
 ).84، الفقرة Toth c. Autricheتوث ضد النمسا 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62846
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62298
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-170054
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-175138
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-107596
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-107596
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-114249
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-104946
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61334
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170590
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145006
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165268
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62153
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-105438
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-180526
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-180526
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-170366
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-176970
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-187540
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-81733
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62414
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62269


احلق يف احلرية واألمن  –االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان من  5دليل حول املادة   

 2020-04-30حتديث:  43/62 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

، ]الغرفة العليا[  Ilnseher c. Allemagneأمام احملاكم الدستورية (قضية إلنسيهري ضد أملانيا كذلك على اإلجراءات    4الفقرة    5. تسري مقتضيات املادة  239
 ).159، الفقرة Mehmet Hasan Altan c. Turquie، قضية حممد حسن أطالن ضد تركيا 254الفقرة 

 طبيعة املراقبة املطلوبة  .3

ية الضرورية إلقرار "قانونية احلرمان من ر حيق لكل شخص معتقل أو حمتجز التماس نظر القاضي يف احرتام الشروط اإلجرائية واجلوه ،4الفقرة  5. وفقا للمادة 240
، 128، الفقرة ]الغرفة العليا[ Khlaifia et autres c. Italie(قضية خاليفية وآخرون ضد إيطاليا  من االتفاقية 1الفقرة  5احلرية"، ابملعىن الوارد يف املادة 

 ).31، الفقرة Reinprecht c. Autriche، قضية رينربيشت ضد النمسا 161، الفقرة ]الغرفة العليا[ Idalov c. Russieقضية إيدالوف ضد روسيا 

، على الرغم من أن لكل شخص معتقل أو حمتجز حق التماس مراقبة 1الفقرة  5نفس املعىن املستعمل يف املادة  4الفقرة  5ميتلك مفهوم "القانونية" الوارد يف املادة 
(قضية خاليفية  1الفقرة  5ه، ليس من منظور القانون الداخلي فقط، بل وفقا كذلك لالتفاقية واملبادئ العامة املكرسة فيها وغاية مقتضيات املادة قانونية احتجاز 

، الفقرة Suso Musa c. Malte، قضية سوسو موسى ضد مالطا 128، الفقرة  Khlaifia et autres c. Italie ]الغرفة العليا[وآخرون ضد إيطاليا 
 البند و). 1الفقرة  5ملراقبة القضائية املنصوص عليها يف املادة انطاق ، بشأن 41-40، الفقرتني A.M. v France، وأيضا قضية أ. م. ضد فرنسا 50

ومندجمة يف البنيات القضائية  مبصطلح "احملكمة" اليت ينبغي أن يتمكن احملتجز من النفاذ إليها ابلضرورة حمكمة من الطراز التقليدي 4الفقرة  5. ال تقصد املادة 241
ب أن تكون هذه احملكمة هيئة "ذات طبيعة ). رغم ذلك جي61، الفقرة Weeks c. Royaume-Uniالعادية للبلد (قضية ويكس ضد اململكة املتحدة 

القضية (قضية ستيفينس ضد مالطا (رقم  طريفليس فقط عن اجلهاز التنفيذي بل أيضا عن  ةلكون مستقتالضما�ت اإلجرائية. وينبغي أن  قضائية" وأن توفر بعض
1 (Stephens c. Malte (no 1) ، قضية علي عصمان أوزمني ضد تركياAli Osman Özmen c. Turquie قضية ابس ضد تركيا 87، الفقرة ،

Baş v. Turkey  هو هيئة تتمتع بنفس صفات االستقاللية   4لفقرة  ا  5، حيث أقرت احملكمة أن املقصود بكلمة "حمكمة" الواردة يف املادة  267و  266، الفقرتني
 ).6واحلياد املطلوبة من "حمكمة" ابملعىن الوارد يف املادة 

أن ختتلف من جمال إىل آخر، وتكون رهينة بنوع احلرمان من احلرية املقصود (قضية خاليفية  4الفقرة  5. ميكن ألمناط املراقبة القضائية املستوفية لشروط املادة 242
، M.H. c. Royaume-Uni، قضية م. ه. ضد اململكة املتحدة 129، الفقرة ]الغرفة العليا[ Khlaifia et autres c. Italieوآخرون ضد إيطاليا 

  ).75الفقرة 

. مع ذلك، مبجرد إحداث 4الفقرة  5قاضي بضمان مراعاة الشروط الواردة يف املادة  يسمح إحداث نظام للمراجعة الدورية التلقائية لقانونية احتجاز على يد .243
 Abdulkhanov"فرتات متفرقة معقولة" (أبدوخلانوف ضد روسيا صادرة يف القرارات اخلاصة ابلبث يف قانونية االحتجاز  نظام مراقبة مماثل، ينبغي أن تكون

c. Russie 5ة ابلبنود أ و ج و ه من املادة لائي املتعلق ابالحتجازات ذات الص، من أجل االطالع عن حملة عن االجتهاد القض214-212، 209، الفقرات 
 ).1الفقرة 

، مبجرد أن تقوم حمكمة ابلبث يف مهلة قصري يف قانونية 4الفقرة  5قبة التلقائية املنصوص عليها يف القانون إىل انتهاك مقتضيات املادة ال يؤدي عدم احرتام آجال املرا
 ).80لفقرة ، ا Aboya Boa Jean c. Malteاحتجاز املدعي (قضية أبو� بوا جون ضد مالطا 

ينة أمرا مربرا يف . عندما ال ينص القانوين الداخلي على أي مراقبة تلقائية لقانونية االحتجاز، ميكن أن يكون حظر تقدمي طلبات إفراج جديدة خالل مدة مع244
ولية إثبات ضرورة إجراء مماثل عرب حجج وجيهة وكافية من أجل إبعاد شبهة حالة االنتهاك الواضح للحقوق االجرائية احملتجزين. رغم ذلك، تتحمل السلطات مسؤ 

، حيث ارأتت احملكمة أن حظر تقدمي طلبات 90-84، الفقرات  Dimo Dimov and Others v. Bulgariaالتعسف (قضية دميو وآخرون ضد بلغار�  
 إفراج جديدة خالل شهرين أمر غري مربر ومتعارض مع حق املدعي احلصول على مراجعة احتجازه بشكل دوري ويف آجال قصرية).

قانوين" يف ضوء  ألي شخص حمتجز ابلتماس "حمكمة" خمتصة النظر "بسرعة" يف كون حرمانه من احلرية أصبح أو مل يصبح "غري 4الفقرة  5. تسمح املادة 245
، قضية 208، الفقرة Abdulkhanov c. Russieعناصر جديدة طفت على السطح بعد القرار األويل الذي أقر االحتجاز (قضية أبدوخلانوف ضد روسيا 

 ).152و 151، الفقرتني Azimov c. Russieأزميوف ضد روسيا 

الكافية لالشتباه تتوافر العناصر  أو مل    تفر االبند ج، ينبغي أن تكون "احملكمة" قادرة على فحص هل تو   1الفقرة    5. إذا مت احتجاز شخص ابملعىن الوارد يف املادة  246
 Dimo Dimov andيف ارتكابه جرمية، ألن وجود هذا االشتباه عنصر أساسي يف "قانونية" احتجازه من منظور االتفاقية (دميو دميو وآخرون ضد بلغار� 

Others v. Bulgaria قضية نيكولوفا ضد بلغار�  ،70، الفقرةNikolova c. Bulgarie ]58، الفقرة ]الغرفة العليا.( 

دالة "يف فرتات متفرقة معقولة" يف قانونية احتجازه . ينبغي أن يستطيع أي أخبل رهن االحتجاز اإلجباري يف مؤسسة أمراض عقلية لفرتة طويلة الطعن أمام الع247
، لالطالع على ملخص للمبادئ املطبقة). هذا وال يكفي نظام املراقبة الدورية 77، الفقرة M.H. c. Royaume-Uni(قضية م. ه. ضد اململكة املتحدة 

 ).82رة ، الفقRaudevs c. Lettonie، قضية راوديفس ضد ليتوانيا 170، الفقرة X. c. Finlandeدرة من السلطات فقط (قضية إكس ضد فلندا مببا
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، عندما يتعلق األمر 4الفقرة  5البند ه أن تستند مراقبة القانونية املكفولة مبوجب املادة  1الفقرة  5. تتطلب معايري "قانونية" "احتجاز" ابملعىن الوارد يف املادة 248
لفحوصات الطبية احلديثة، وليس بناء على األحداث ابستمرار احتجاز أخبل، على احلالة الصحية احلالية للمريض، مبا يف ذلك إن كان خطريا أو ال، كما يتضح من ا

، قضية رويز ريفريا ضد 30(القرار)، الفقرة  Juncal c. Royaume-Uniالسابقة اليت كانت وراء قرار االحتجاز األول (قضية جونكال ضد اململكة املتحدة 
 ).107، الفقرة H.W. c. Allemagne، قضية ه. و. ضد أملانيا 60، الفقرة Ruiz Rivera c. Suisseيسرا سو 

البند و، إىل تعليق  1الفقرة  5احلدود، من منظور املادة  حنو. ال يؤد تقدمي طعن لدى العدالة يف قانونية قرار إيداع رهن االحتجاز اإلداري من أجل االقتياد 249
ضع حد هلا عرب الطعن يف قرار الوضع رهن على النقيض من ذلك، متديد الوضعية اليت يرغب املعين ابألمر يف و  تنفيذ هذا اإلجراء. حيث سينجم عن شرط مماثل،

 ).38، الفقرة A.M. c. Franceاالحتجاز (أ. م. ضد فرنسا 

من االتفاقية أن يقوم القاضي املكلف ابلطعن يف احتجاز بدراسة مجيع احلجج اليت يديل هبا احملتجز. رغم ذلك، ال جيوز للقاضي  4الفقرة  5. ال تستلزم املادة 250
لتشكيك يف وجود الشروط الضرورية إلضفاء الطابع يعترب أن الوقائع امللموسة املشار إليها من طرف احملتجز غري وجيهة إذا كان من شأ�ا اأال  أال �خذ يف احلسبان أو  

  ).94، الفقرة Ilijkov c. Bulgarie"القانوين" وفقا لالتفاقية على احلرمان من احلرية (قضية إليجكوف ضد بلغار� 

فية (قضية خاليفية . جيب أن متتلك "احملكمة" سلطة األمر ابإلفراج إذا تبني هلا أن االحتجاز غري قانوين، حيث تكون سلطة رفع توصية يف هذا الباب غري كا251
 Benjamin et Wilson، قضية بيامني وويلسون ضد اململكة املتحدة  128، الفقرة  ]الغرفة العليا[  Khlaifia et autres c. Italieوآخرون ضد إيطاليا 

c. Royaume-Uni 34و 33، الفقرتني.(   

ضم أي جواب على حجج املدعي، ميكن أن يكون هناك انتهاك، حيث تصري الضمانة ئم أو أصدر عدة قرارات منطية ال تيقم القاضي بتقدمي أي سبب مال إذا مل 
 )176، الفقرة G.B. et autres c. Turquieفارغة من ماهيتها (قضية ج. ب. وآخرون ضد تركيا  4الفقرة  5املنصوص عليها يف املادة 

ابلضرورة إىل إطالق السراح، بل ميكن أن يؤدي إىل اعتماد شكل آخر من أشكال االحتجاز. عندما يكون احتجاز  4الفقرة    5ال يؤد الطعن القائم على املادة    .252
على اعتبارها عقبة أمام مراقبة  4 الفقرةأتويل  5، سيكون متعارضا مع غرض وهدف املادة 1الفقرة  5شخص وفقا يف الوقت ذاته ملقتضيات البند أ وه من املادة 

البند أ. ويكتسي سبب وجود ضمانة  1الفقرة  5تجاز يف مؤسسة أمراض عقلية جملرد أن القرار األويل املتعلق هبذا اإلجراء صادر عن حمكمة وفقا للمادة قانونية االح
(قضية كوتنر أو ال  ذلك عقوبة سجنية  نفس األمهية ابلنسبة جلميع األشخاص احملتجزين، سواء كانوا يقضون ابملوازاة مع 4الفقرة  5املراقبة املنصوص عليها يف املادة 

، حيث ال ميكن أن يؤدي طلب املدعي وضع حد الحتجازه يف مؤسسة أمراض عقلية إىل نقله إىل سجن 31، الفقرة Kuttner c. Autricheضد النمسا 
 عادي).

 ضما�ت إجرائية  .4

إذا كانت وجود معايري موحدة وغري متغرية مستقلة عن سياق القضية ووقائعها وحيثياهتا.  4الفقرة  5. ال يتطلب شرط اإلنصاف اإلجرائي الناجم عن املادة 253
بغي أن حتظى بطابع يف القضا� املدنية واجلنائية، فين 6دة ال جيب أن تصحبها دائما ضما�ت مماثلة لتلك اليت تنص عليها املا 4الفقرة  5املتابعة القائمة على املادة 

 A. et autres(قضية أ. وآخرون ضد اململكة املتحدة االحتجاز املطعون فيه ضما�ت متناسبة مع طبيعة احلرمان من فيها للمتهم  ىقضائي وأن تعط
c. Royaume-Uni ]الغرفة العليا[ قضية إدالوف ضد روسيا 203، الفقرة ،Idalov c. Russie ]161، الفقرة ]الغرفة العليا.( 

 Nikolova c. Bulgarieالبند ج، ينبغي أن يقدم للمحاكمة (قضية نيكولوفا ضد بلغار�    1الفقرة    5. كل شخص يدخل احتجاز يف إطار تطبيق املادة  254
وتعد إمكانية االستماع للمعتقل، مباشرة أو عرب شكل من أشكال التمثيل، يف بعض احلاالت من بني الضما�ت األساسية لإلجراءات  ).58، الفقرة ]الغرفة العليا[

 .)47 ، الفقرةKampanis c. Grèceاملطبقة عند احلرمان من احلرية (قضية كامبانيس ضد اليو�ن 

حق االستماع إليه يف أن يتم االستماع للمحتجز كلما طعن يف بقائه رهن االحتجاز، لكن ينبغي أن ميتلك إمكانية ممارسة  4الفقرة  5رغم ذلك، ال تقتضي املادة 
 ).45، الفقرة Altınok c. Turquie، قضية ألتينوك ضد تركيا 33، الفقرة Çatal c. Turquieفرتات متفرقة معقولة (كااتل ضد تركيا 

وحيث تكون السلطات مدعوة لفحص  إجراء جلسة حضورية كذلك يف إطار إجراء يشمل املثول مبؤازرة حمامي وإمكانية استدعاء واستجواب شهود،يتعني   .255
ي توضيح أ مل يكن سيتم تقدمييف مجيع احلاالت، خصوصا إذا    شخصية املعتقل ودرجة نضجه من أجل البث يف مدى خطورته. رغم ذلك، ال يكون هذا األمر أساسيا

، عندما مل يقدم الشخص احملتجز ألسباب نفسية أي معلومات 75و  72، الفقرتني  Derungs c. Suisse(قضية ديرونغس ضد سويسرا  على يبدو ما يبدو  إضايف  
 سة جديدة ليست أمرا ضرور�).جلأن أو دليل وجيه حول شخصيته منذ اجللسة األخرية، علما 

، Reinprecht c. Autriche"تكافؤ فرص الدفاع" بني الطرفني (رينربيشت ضد النمسا  وأن يضمن يف احلاالت مجيعهاعلنيا . جيب أن يكون اإلجراء 256
حتياطي، جيب أن ). يف حالة االحتجاز اال204، الفقرة ]الغرفة العليا[ A. et autres c. Royaume-Uni، أ. وآخرون ضد اململكة املتحدة 31الفقرة 
ارتكابه جرمية شرط ال حميد   املشتبه فيه احملروم من احلرية على إمكانية فعلية للطعن يف العناصر أساس االهتامات املوجهة إليه ألن استمرار الشبهات املعقولة على حيصل
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تصاص االستماع إىل الشهود الذين من شأن تصرحياهتم مبدئيا التأثري عنه ليكون بقاؤه رهن االحتجاز قانونيا. وميكن أن يفرض هذا املقتضى على احملكمة ذات االخ
 ).70-67، الفقرات Ţurcan c. Moldovaبطريقة حامسة على قانونية استمرار االحتجاز (قضية توركان ضد مولدافيا 

منع املدعي، أو مستشاره، من احلصول على واثئق ملف التحقيق الضرورية للطعن فعليا يف قانونية االحتجاز (قضية  ذاإيكون تكافؤ فرص الدفاع مضمو� وال 
، قضية كورنيكوفا ضد أوكرانيا Fodale c. Italie ، قضية فودال ضد إيطاليا72، الفقرة Ovsjannikov c. Estonieأوفسجانيكوف ضد إستونيا 

Korneykova c. Ukraine إمكانية االستماع إليه شخصيا، بل أيضا ). ويكون أحيا� من األساسي أن حيصل املعين ابألمر ليس فقط على 68، الفقرة
 ).78، الفقرة Cernák c. Slovaquieاملساعدة الفعلية من حماميه (قضية سري�ك ضد سلوفاكيا 

وميكن للقاضي أن يقرر عدم انتظار استفادة احملتجز من مساعدة قانونية، هذا وال تعد السلطات . جيب القيام إبجراء مراقبة قانونية االحتجاز بسرعة خاصة، 258
  ).52، الفقرة Karachentsev c. Russie ملزمة ابقرتاح مساعدة قانونية يف إطار إجراء مماثل (قضية كاراشينتسيف ضد روسيا

)، وكذلك 34و 33، الفقرتني  Çatal c. Turquie . ينبغي احرتام مبدأي العلنية وتكافؤ فرص الدفاع خالل إجراءات االستئناف (قضية سااتل ضد تركيا259
 ).44، الفقرة  Stollenwerk c. Allemagne توفريها للمحتجزين بعد إدانتهم (قضية ستولينفريك ضد أملانيا  ل األطرافيف إطار اإلجراءات اليت اختارت الدو 

و مالحظة تقدم إىل القاضي ومناقشتها من أجل التأثري على قراره (قضية . يقتضي احلق يف حماكمة علنية مبدئيا حق طريف القضية يف احلصول على أي وثيقة أ260
العام حملكمة النقض   ، حيث مل يستطع املدعي الرد على االستنتاجات الشفوية اليت قدمها احملامي43و  42، الفقرتني  Venet c. Belgique فينيت ضد بلجيكا

  البلجيكية).

يته (القضية السالفة . يقتضي احلق يف حماكمة علنية ابلضرورة حق احملتجز وحماميه يف معرفة اتريخ اجللسة يف أجل معقول، وإال سيصري هذا احلق مفرغا من ماه261
 ).45الذكر، الفقرة 

من اللجوء إىل جلسات سرية عندما يتم عرض مصادر معلومات سرية تؤكد صحة حتقيقات  4الفقرة  5. يدخل اإلرهاب يف خانة خاصة. حيث ال متنع املادة 262
بيعة التهم املوجهة إليه السلطات أمام حمكمة يف غياب احملتجز أو حماميه. ويكون من املهم يف هذه احلالة أن توفر السلطات معلومات كافية تسمح للمتهم مبعرفة ط

-Sher et autres c. Royaume واملشاركة الفعلية يف اإلجراء املتعلق ابستمرار االحتجاز (قضية شري وآخرون ضد اململكة املتحدة  وتقدمي أدلة للطعن فيها
Uni فرض قيود على الطابع العلين لإلجراء يربر هتديد هجمات إرهابية وشيكة وجود يف ظل  على األمن القومي احلفاظ احملكمة أن ، حيث أقرت149، الفقرة

، oégovine (nHerz-Al Husin c. Bosnie(2 )2املتعلق بقرارات استمرار االحتجاز، يرجى الرجوع أيضا لقضية احلسني ضد البوسنة واهلرسك (رقم 
 .، حيث استفاد املدعي من إمكانية مقبولة لعرض حججه، على الرغم من القيود اليت فرضت على النفاذ إىل األدلة ذات الصلة ابألمن الوطين)122-120الفقرات 

 شرط السرعة  . 1

كذلك حقهم، بعد تنفيذ إجراء مماثل، يف احلصول بسرعة على قرار   4من الفقرة  5. عرب ضمان حق احملتجزين يف الطعن يف قانونية سجنهم، تكرس املادة 263
، قضية 154الفقرة  ،  ]الغرفة العليا[ Idalov c. Russie قضائي بشأن قانونية احتجازهم ويضع حداً له إذا كان االحتجاز غري قانوين (قضية إيدالوف ضد روسيا

وحسب حيثيات كل قضية، ينبغي فحص مدى احرتام احلق يف قرار سريع (قضية إلنسيهري  ).68، الفقرة  Baranowski c. Pologne ابرانوفسكي ضد بولندا
 )84، الفقرة Rehbock c. Slovénie ، قضية ريهبوك ضد سلوفينيا252، الفقرة ]الغرفة العليا[ Ilnseher c. Allemagne ضد أملانيا

العدالة مبجرد احتجاز املعين ابألمر، وبعد ذلك يف فرتات متفرقة معقولة عند االقتضاء (قضية مولوتشكو ضد  ى. ينبغي منح إمكانية الطعن لد264
 Kurt ، قضية كورت ضد تركيا45، الفقرة  Varbanov c. Bulgarie ، قضية فارابنوف ضد بلغار�148، الفقرة  Molotchko c. Ukraine أوكرانيا

c. Turquie 123، الفقرة( . 

، قضية بروغان وآخرون ضد 64، الفقرة E. c. Norvège عبارة "بسرعة" (قضية و. ضد النرويجعلى استعجال أقل من  . تنطوي عبارة "مهلة معقولة"265
   ).59، الفقرة Brogan et autres c. Royaume-Uni اململكة املتحدة

قريبا من معىن معيار "مهلة  4الفقرة  5رغم ذلك، عندما يصدر قرار االحتجاز عن سلطة غري قضائية، ال عن حمكمة، يصري مفهوم عبارة "بسرعة" الواردة يف املادة 
، حيث ارأتت احملكمة أن انتظار القاضي ستة 70-65، الفقرات  Shcherbina c. Russie (قضية شريبينا ضد روسيا 3الفقرة    5معقولة" املستعمل يف املادة  

 عشر يوما ملراقبة قرار االحتجاز الصادر عن املدعي العام جيعل املهلة مفرطة).

، الفقرة Abdulkhanov c. Russie األمر إبجراء أمام هيئة االستئناف (قضية عبد اخلنوف ضد روسيا. يكون معيار "السرعة" أقل صرامة عندما يتعلق 266
دلة، ميكن أن تتسامح احملكمة مع آجال مراجعة أطول عندما يصدر قرار االحتجاز األول عن حمكمة يف إطار إجراء يوفر الضما�ت الضرورية يف حماكمة عا  ).198

 Shcherbina ، قضية شريبينا ضد روسيا255، الفقرة ]الغرفة العليا[ Ilnseher c. Allemagne أمام حماكم الدرجة الثانية (قضية إلنسيهري ضد أملانيا
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c. Russie وتكون هذه االعتبارات ذات صلة أكرب عندما تكون الشكاوى �بعة عن إجراءات أمام حماكم دستورية، أي خمتلفة عن اإلجراءات أمام 65، الفقرة .(
 .Ilnseher c ، قضية إلنسيهري ضد أملانيا163، الفقرة Mehmet Hasan Altan c. Turquie احملاكم العادية (قضية حممد حسن أطالن ضد تركيا

Allemagne ]حيث تركز اإلجراءات أمام احملاكم العليا بشكل أقل على التعسف، لكنها حترص على توفري ضما�ت تكميلية قائمة 274 ، الفقرة]الغرفة العليا .(
). يف املقابل، 165، الفقرة  Mehmet Hasan Altan c. Turquie أساسا على تقييم مدى قانونية استمرار االحتجاز (قضية حممد حسن أطالن ضد تركيا

، الفقرة G.B. et autres c. Turquie (قضية ج. ب. وآخرون ضد تركيا 4الفقرة    5ينبغي على احملاكم الدستورية بدورها احرتام شرط السرعة الوارد يف املادة  
 ).184، الفقرة Kavala c. Turquie ، قضية كافاال ضد تركيا184

إيطاليا  . مبدئيا، ومبا أن املوضوع متعلق حبرية الشخص، يتعني على الدولة ضمان القيام ابإلجراءات يف أقصر وقت ممكن (قضية خاليفية وآخرون ضد257
Khlaifia et autres c. Italie ]131، الفقرة ]الغرفة العليا.(  

 دة الواجب أخذها يف احلسبانامل .أ

دعي، مبا يف ذلك يف تعترب احملكمة أن نقطة االنطالق هي اتريخ صياغة طلب اإلفراج أو الطعن. وتنتهي هذه املدة مبجرد البث النهائي يف قانونية احتجاز امل. 258
  ).64، الفقرة E. c. Norvège، قضية و. ضد النرويج 54، الفقرة Sanchez-Reisse c. Suisseاالستئناف (قضية سانشيز ريس ضد سويسرا 

-Sanchezانطالقا من اتريخ اإلحالة على اإلدارة (قضية سانشيز ريس ضد سويسرا  ي ضرور� قبل اللجوء إىل القضاء، تبدأ املهلة . إذا كان الطعن اإلدار 259
Reisse c. Suisse 54، الفقرة( 

لكة املتحدة . إذا متت اإلجراءات أمام حماكم بدرجتني، ينبغي فحصها بشكل شامل من أجل التأكد من احرتام شرط "السرعة" (قضية هوتشيسون ريد ضد املم260
Hutchison Reid c. Royaume-Uni قضية �فارا ضد فرنسا 78، الفقرة ،Navarra c. France 28، الفقرة.(  

 عناصر ينبغي أخذها يف احلسبان عند فحص احرتام شرط السرعة .ب

، ينبغي تقدير املهلة يف ضوء 1الفقرة  6واملادة  3الفقرة  5. ال ميكن تعريف عبارة "بسرعة" بشكل جمرد، وعلى غرار عبارة "يف مهلة معقولة" الواردة يف املادة 261
 ). 42، الفقرة R.M.D. c. Suisseد. ضد سويسرا  حيثيات القضية (قضية ر. م.

وما متثله ابلنسبة هلذا   . تشمل العناصر الواجب أخذها يف احلسبان عند فحص هذه النقطة مدى تعقيد اإلجراءات وطريقة قيام السلطات الوطنية واملدعي هبا262
الغرفة [ Mooren c. Allemagne، قضية مورين ضد أملانيا 252، الفقرة ]الغرفة العليا[ Ilnseher c. Allemagneاألخري (قضية إلنسيهري ضد أملانيا 

)، �هيك عن اخلصوصيات احملتملة 162، الفقرة Mehmet Hasan Altan c. Turquie، قضية حممد حسن أطالن ضد تركيا 106، الفقرة ]العليا
 Mehmet، قضية حممد حسن أطالن ضد تركيا  131، الفقرة  ]الغرفة العليا[  Khlaifia et autres c. Italieلإلجراءات (قضية خاليفية وآخرون ضد إيطاليا  

Hasan Altan c. Turquie قضية إلنسيهري ضد أملانيا 163، الفقرة ،Ilnseher c. Allemagne ]بشأن 271و 270، الفقرتني ]الغرفة العليا ،
 أمام احملاكم الدستورية). اإلجراءات

 4الفقرة  5، مع ذلك، تستلزم القضا� ذات الصلة ابملادة 1الفقرة  6قاعدة تقريبية يف القضا� ذات الصلة ابملادة  . ميكن اعتبار مدة سنة يف كل درجة تقاضي263
، عرضة للخطر). مبجرد أن تكون حرية شخص ما  117، الفقرة  Panchenko c. Russieيا  واملتعلقة حبرية األشخاص عناية خاصة (قضية ابنتشينكو ضد روس

 هل قامت الدولة ابلبث يف قانونية االحتجاز بسرعة كما هو واجب عليها (الرجوع مثال إىل قضية كادمي ضد مالطا للغاية لتحديدتطبق احملكمة معايري صارمة 
Kadem c. Malte ونية احتجاز املدعي مهلة مفرطة، وقضية ماميدوفا ضد ، حيث أقرت احملكمة أن أجل سبعة عشر يوما للبث يف قان45و 44، الفقرتني

 .)مع شرط "السرعة" ةمتعارض -ستة وعشرين يوما–الستئناف ، حيث ارأتت أن آجال ا96، الفقرة Mamedova c. Russie روسيا

 Dimo  من االتفاقية (قضية دميو دميو وآخرون ضد بلغار�  4الفقرة    5ينبغي على الدولة وضع إجراءات داخلية مالئمة من أجل االمتثال للمقتضيات الواردة يف املادة  
Dimov and Others v. Bulgaria أدى إرسال ملف التحقيق إىل احملكمة املختصة يف مدينة أخرى إىل أتخري ملدة مخسة وعشرين  ، حيث80، الفقرة

 .)يوما يف دراسة طلب اإلفراج 

ووالديه يف إطار إجراءات مراقبة اهلجرة، ينبغي على احملاكم الداخلية فحص قانونية هذا  . عندما تقرر السلطات الوطنية، يف ظروف استثنائية، احتجاز طفل264
 ).186و 167ني ، الفقرتG.B. et autres c. Turquieاالحتجاز بعناية وسرعة خاصتني، وذلك على املستو�ت كلها (قضية ج. ب. وآخرون ضد تركيا 

، ينبغي أخذها يف االعتبار لتقدير ما ميكن اعتبار مدة "معقولة" من منظور -على غرار احلالة الصحية للمحتجز –. رغم أن هذه املقاربة تطرح قضا� معقدة 265
ت ضرورة البث بسرعة خاصة، خصوصا قرينة الرباءة عندما يتعلق األمر ابحتجاز . مع ذلك، يف احلاالت املعقدة، توجد عناصر تفرض على السلطا4الفقرة  5املادة 
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، 93-91، الفقرات Jablonski c. Pologne، قضية جابلونسكي ضد بولندا 63، الفقرة Frasik c. Pologneاحتياطي (قضية فراسيك ضد بولندا 
  ).253، الفقرة ]الغرفة العليا[ Ilnseher c. Allemagneقضية إلنسيهري ضد أملانيا 

 Mehmet تعقيد القضية مدداً ال ميكن اعتبارها "مهلة معقولة" يف السياق العادي (قضية حممد حسن أطالن ضد تركيا. يف حاالت استثنائية، جيوز أن يربر 266
Hasan Altan c. Turquie فضية ساهني ألباي ضد تركيا167-165، الفقرات ، Şahin Alpay c. Turquie حيث مل 139-137، الفقرات ،

بشأن قضا� معقدة متعلقة حبالة الطوارئ،  يف طعون أمام حمكمة دستورية، استمرت بني أربعة عشر وستة عشر شهرا، 4الفقرة  5تعترب احملكمة وجود انتهاك للمادة 
 23، حيث رأت احملكمة أن مدة مثانية أشهر و275-265، الفقرات ]الغرفة العليا[ Ilnseher c. Allemagne ضد أملانيا يرجى الرجوع إىل قضية إلنسيهري

  .)ابلنظر على وجه اخلصوص إىل تعقيد القضا� املطروحةيوما اليت استغرقتها القضية أمام احملكمة الدستورية االحتادية مطابق لشرط السرعة 

  ).21، الفقرة Bezicheri c. Italie. يتطلب االحتجاز االحتياطي يف القضا� اجلنائية مراجعة منتظمة يف فرتات متفرقة (قضية بيزيشريي ضد إيطاليا 267

باب استثنائية (قضية . إذا كانت املدة اليت استغرقها انتظار البث متعارضة مبدئيا مع شرط السرعة، تطلب احملكمة من الدولة تفسري هذا البطء أو تربيره أبس268
، الفقرة Koendjbiharie c. Pays-Bas، قضية كويندجبيهاري ضد هولندا 44، الفقرة ]الغرفة العليا[ Musiał c. Pologneموسيال ضد بولندا 

29.(  

، قضية 66، الفقرة E. c. Norvège. ال ميكن أن يربر عبء العمل املفرط أو فرتة العطل توقف السلطات القضائية عن العمل (قضية و. ضد النرويج 269
   ).25، الفقرة Bezicheri c. Italieبيزيشريي ضد إيطاليا 

 )5الفقرة  5(املادة  حق اجلرب يف حالة االحتجاز غري القانوين .ه
 

 االتفاقيةمن  5الفقرة  5املادة 

 . لكل شخص ضحية اعتقال أو احتجاز يف ظروف خمالفة ألحكام هذه املادة احلق يف اجلرب".5"

 الكلمات الرئيسية يف قاعدة البيا�ت "هودوك"

 )5الفقرة  5. اجلرب (املادة 5

 

 التطبيق  .1

األخرى (يرجى الرجوع إىل قضية ن. س. ضد   تكمة لوجود انتهاك ألحكام الفقراحمة وطنية أو طلإثبات س 5ملنصوص عليه يف الفقرة . يتطلب حق اجلرب ا270
 Vachev، قضية فاشيف ضد بلغار�  262، الفقرة  Pantea c. Roumanie، قضية ابنتيا ضد رومانيا  49، الفقرة  ]الغرفة العليا[  N.C. c. Italieإيطاليا  

c. Bulgarie 78، الفقرة.( 

، مباشرة أو من حيث اجلوهر، ينبغي على احملكمة نفسها بداية إثبات هذا األمر حىت 5أي انتهاك ألحكام بقية فقرات املادة . إذا مل تقر سلطة وطنية وجود 271
، قضية نيشيبوروك ويونكالو 37(القرار)، الفقرة  Danija v. Switzerlandسارية املفعول (الرجوع مثال إىل قضية دانيجا ضد سويسرا  5الفقرة  5تصري املادة 
، الفقرات Yankov c. Bulgarie، قضية �نكوف ضد بلغار� 229و 227، الفقرتني Nechiporuk et Yonkalo c. Ukraineضد أوكرانيا 

190-193(. 

إبثبات انتهاك على يد سلطة داخلية وال بوجود عناصر تثبت أنه كان سيتم إطالق سراح املعين ابألمر لوال هذا اخلرق (قضية  5الفقرة  5. ال يرهتن تطبيق املادة 272
، Waite c. Royaume-Uni، قضية وايت ضد اململكة املتحدة 51، الفقرة Blackstock c. Royaume-Uniبالكستوك ضد اململكة املتحدة 

سارية املفعول  5قرة الف 5، وتصري حينها املادة 5إال أنه قد يكون خمالفا ألحكام املادة  ). فحىت لو كان االعتقال أو االحتجاز وفقا للقانون الداخلي،74الفقرة 
 ).50، الفقرة Harkmann c. Estonie(قضية هاركمان ضد إستونيا 

 االنتصاف القضائي  .2

  A. et autres  c. Royaume-Uniحقا مباشرا وملزما ابجلرب أمام قاضي وطين (قضية أ. وآخرون ضد اململكة املتحدة  5الفقرة  5. تكرس املادة 273
   ).122، الفقرة Storck c. Allemagne، قضية ستورك ضد أملانيا 229، الفقرة ]الغرفة العليا[
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 وجود حق اجلرب  .3

 2و 1يف شروط خمالفة لتلك الواردة يف الفقرات   مبجرد أن يكون من املمكن طلب اجلرب يف حالة حرمان من احلرية 5الفقرة  5. يتم االمتثال ألحكام املادة 274
 Lobanov، قضية لوابنوف ضد روسيا  204، الفقرة  Michalák c. Slovaquie(يرجى االطالع على قضية ميشاالك ضد سلوفاكيا   5من املادة    4و  3و

c. Russie 54، الفقرة.( 

، قضية 184-183فقرتني ، ال]الغرفة العليا[ Stanev c. Bulgarie. ينبغي أن يوجد حق ملزم ابجلرب قبل وبعد قرار احملكمة (قضية ستانيف ضد بلغار� 275
  ).67، الفقرة Brogan et autres c. Royaume-Uniبروغان وآخرون ضد اململكة املتحدة 

، 44، الفقرة Ciulla c. Italie. ينبغي ضمان االستمتاع الفعلي ابحلق يف اجلرب بدرجة كافية من اليقني (يرجى الرجوع مثال إىل قضية سيوال ضد إيطاليا 276
 Dubovikنا نظر� (قضية دوبوفيك ضد أوكرانيا  وجيب أن يكون اجلرب ممك ).60، الفقرة  Sakık et autres c. Turquieقضية ساكيك وآخرون ضد تركيا  

c. Ukraine وعمليا (قضية شيتاييف وشيتاييف ضد روسيا 74، الفقرة (Chitayev et Chitayev c. Russie195قرة ، الف.( 

، ودون شكليات مبالغ فيها 5. عندما تتم إحالة طلبات جرب من هذا النوع على السلطات الوطنية، يتعني عليها تفسري وتطبيق القانون الداخلي وفق روح املادة  277
، Shulgin c. Ukraine، قضية شوجلني ضد أوكرانيا 137، الفقرة Fernandes Pedroso c. Portugal(قضية فر�نديس بيدروسو ضد الربتغال 

  ).46، الفقرة Houtman et Meeus c. Belgique، قضية هومتان وموس ضد بلجيكا 65الفقرة 

 طبيعة اجلرب  .4

(قضية بوزانو  4الفقرة  5تنظمها مقتضيات املادة  مسألةذو طبيعة مالية، وال يشمل حق طلب اإلفراج على احملتجز، على اعتبار أ�ا  ايكون حق اجلرب أساس .278
 ، قرار اللجنة).Bozano c. Franceضد فرنسا 

، ألن األمر ال يتعلق إبجراء ذي طبيعة مالية 5الفقرة  5لوارد يف املادة . ال يعترب احتساب فرتة االحتجاز االحتياطي لتفادي سداد غرامة نوعا من اجلرب ابملعىن ا279
 ). 32، الفقرة oPologne (n och c.łW (2) 2(قضية فلوش ضد بولندا (رقم 

إذا مت منحها صراحة إلصالح االنتهاك املقصود وإذا كان هلا أتثري قابل للقياس  5الفقرة  5مع ذلك، ميكن يعترب ختفيض العقوبة نوعا من اجلرب ابملعىن الوارد يف املادة 
 ).25-18(القرار)، الفقرات  Porchet c. Suisseومتناسب على الفرتة اليت قضاها املعين ابألمر وراء القضبان (قضية بورشيت ضد سويسرا  

ليس فقط على جرب الضرر املادي، ولكن أيضا مجيع أحاسيس اخلوف والرعب والتوتر اليت يعاين منها ضحية انتهاك أحد مقتضيات  5الفقرة  5. تنص املادة 280
، الفقرة Teymurazyan c. Arménie، قضية تيموراز�ن ضد أرمينيا 29، الفقرة Sahakyan c. Arménie(قضية ساهاكيان ضد أرمينيا  5املادة 
  الضرر املعنوي يف القانون األرميين).، بشأن تعذر جرب 76

 وجود ضرر  .5

الدول األطراف من ربط منح التعويض إبثبات املعين ابألمر للضرر الناجم عن االنتهاك. حيث ال ميكن إقرار "اجلرب" دون وجود أي  5الفقرة  5ع املادة ن. ال مت281
   ).38، الفقرة Wassink c. Pays-Basندا ضرر مادي أو معنوي (قضية فاسينك ضد هول

 34بلغار�، الفقرتني . رغم ذلك، تتعارض الشكليات املفرطة عند إثبات الضرر املعنوي الناجم عن احتجاز غري قانوين مع احلق يف اجلرب (قضية دانيف ضد 282
  ).35و

 مبلغ التعويض  .6

 Damian-Burueana etاحلق للمدعي يف أي مبلغ معني برسم جرب الضرر (قضية داميان بورو�� وداميان ضد رومانيا  5الفقرة  5ال تعطي املادة  .283
Damian c. Roumanie قضية ساهني كاغداس ضد تركيا 89، الفقرة ،Şahin Çağdaş c. Turquie 34، الفقرة.(  

ة إىل وقائع القضية، على من االتفاقية يف القضا� املماثلة، إضاف 41ممارساهتا وفقا للمادة أخذا يف احلسبان  5الفقرة  5. تبث احملكمة يف وجود انتهاك للمادة 284
   ).23، الفقرة  Vasilevskiy et Bogdanov c. Russieاحتجاز املدعي (قضية فاسيليفسكي وبوغدانوف ضد روسيا  ةغرار مد

(قضية حممد  5الفقرة  5. ال يعين ختصيص السلطات الداخلية ملبلغ أقل من ذلك الذي كانت ستقضي به احملكمة يف ظروف مماثلة يف حد ذاته انتهاكا للمادة 285
   .)176، الفقرة Mehmet Hasan Altan c. Turquieحسن أطالن ضد تركيا 
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إذا كان ضئيال أو غري متناسب متاما مع خطورة االنتهاك، ألن من شأن هذا األمر  5الفقرة  5ال يكون التعويض وفقا ملقتضيات املادة  . على الرغم من ذلك،286
، قضية 26و 22، الفقرتني Vasilevskiy et Bogdanov c. Russie أن جيعل احلق املكفول نظر� وزائفا (قضية فاسيليفسكي وبوغدانوف ضد روسيا

 .(القرار)) Attard c. Malte ، قرار اللجنة، قضية أاترد ضد مالطاCumber c. Royaume-Uni كونرب ضد اململكة املتحدة

، Ganea c. Moldova. ال جيوز أن يكون مبلغ التعويض أقل بكثري من ذلك الذي كانت ستقضي به احملكمة يف حاالت مماثلة (قضية غانيا ضد مولدافيا  287
  ).43، الفقرة Cristina Boicenco c. Moldova، قضية كريستينا بويسينكو ضد مولدافيا 30الفقرة 

فيما خيص مبلغ التعويض املمنوح وفقا للقانون  1الفقرة  5. ميكن أن توجد اختالفات يف طريقة النظر من جهة يف قضية فقدان صفة ضحية من منظور املادة 288
، الفقرتني Tsvetkova et autres c. Russie(قضية تسفيتسكوفا وآخرون ضد روسيا   5الفقرة    5ي ومن جهة أخرى قضية احلق يف اجلرب وفقا للمادة  الداخل
للمقارنة بينه وبني املبلغ الذي كانت ستقضي به احملكمة، إىل فقدان املدعني لصفة ، حيث مل يؤد املبلغ الذي أقره القاضي الداخلي، والذي ال وجه 158و 157

 Vedat ، ميكن الرجوع أيضا إىل قضية فيدات دوغرو ضد تركيا5الفقرة  5ضحية، لكنه ليس ضعيفا بشكل جيعله انتهاكا حلق اجلرب املكفول مبوجب املادة 
Doğru c. Turquie بشكل واضح جلعل املدعي  ت احملكمة أن املبلغ الذي قضت به احملاكم الداخلية غري كاف، حيث ارأت64-63و 42-40، الفقرات

  ).5الفقرة  5يفقد صفة ضحية، دون أن ينطوي هذا األمر على انتهاك للمادة 
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 قائمة القضا� املشار إليها 
 

تشري االجتهادات القضائية املذكورة يف هذا الدليل إىل أحكام وقرارات صادرة عن احملكمة، وكذلك إىل قرارات وتقارير اللجنة 
 .األوروبية حلقوق اإلنسان ("اللجنة")

 مل ترد إشارة إىل خالف ذلك بعد اسم القضية.حييل املرجع املذكور على مرجع احلكم الصادر يف املوضوع عن غرفة احملكمة ما 

من االتفاقية، عند اتريخ هذا التحديث بعالمة   44ويشار إىل األحكام غري "النهائية" الصادرة عن الغرفة، ابملعىن املقصود يف املادة  
�ائياً (أ) عندما يعلن األطراف عزوفهم  يصبح حكم الغرفة    «من االتفاقية على ما يلي:    44من املادة    2النجمة (*). وتنص الفقرة  

عن التقدم بطلب إحالة القضية على الغرفة الكربى؛ أو (ب) بعد مرور ثالثة أشهر عن اتريخ صدور احلكم، إن مل ُتطلب إحالة 
ال قبول هيئة  . ويف ح»43القضية على الغرفة الكربى؛ أو (ج) عندما ترفض هيئة الغرفة الكربى طلب اإلحالة املقدم مبوجب املادة  

 .الغرفة الكربى طلب اإلحالة، يسقط حكم الغرفة وتصدر الغرفة الكربى الحقا حكًما �ائيًا

حتيل وصالت اإلحاالت اإللكرتونية/االرتباطات التشعبية للقضا� املذكورة يف النسخة اإللكرتونية للدليل على قاعدة البيا�ت 
) اليت تتيح إمكانية االطالع على االجتهادات القضائية للمحكمة (أحكام وقرارات  http://hudoc.echr.coe.int"هودوك" (

الغرفة الكربى والغرفة واللجنة، والقضا� احملالة، واآلراء االستشارية، وامللخصات القانونية املستخرجة من النشرة اإلعالمية حول 
 ذلك على االجتهادات القضائية للجنة (القرارات والتقارير) وقرارات جلنة الوزراء. االجتهادات القضائية)، وك

وُتصدر احملكمة أحكامها وقراراهتا ابللغتني اإلجنليزية و/أو الفرنسية، أي اللغتني الرمسيتني للمحكمة. وتوفر قاعدة بيا�ت "هودوك"  
للمحكمة أبكثر من ثالثني لغة غري رمسية. ابإلضافة إىل ذلك، تتضمن   أيًضا إمكانية احلصول على ترمجات لبعض القضا� الرئيسية

 قاعدة البيا�ت روابط حنو ما يزيد عن مائة جمموعة من االجتهادات القضائية على اإلنرتنت تصدرها أطراف اثلثة.
 

 

—A— 
A. et autres c. Bulgarie 2011نونرب/تشرين الثاين  29، 51776/08، عدد 

A. et autres c. Royaume-Uni ]2009، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 3455/05، عدد ]الغرفة العليا 
A.B. et autres c. France 2016يوليوز/متوز  12، 11593/12، عدد 

Aboya Boa Jean c. Malte 2019أبريل/نيسان  2، 62676/16، عدد 
Abdulkhanov c. Russie 2012أكتوبر/تشرين األول  2، 14743/11، عدد 

Adamov c. Suisse 2011يونيو/حزيران  21، 3052/06، عدد  
Airey c. Irlande 8، قرارات وتقارير 1977يوليوز/متوز  7، قرار اللجنة بتاريخ 6289/73، عدد 

Aftanache v. Romania 2020ماي/أ�ر  26، 999/19، عدد 
Aleksandr Aleksandrov c. Russie 2018مارس/آذار  27، 14431/06، عدد 

Aleksandr Makarov c. Russie ، 2009مارس/آذار  12، 15217/07عدد 
Alexanian c. Russie 2008دجنرب/كانون األول  22، 46468/06، عدد 

2) on( Herzégovine-Bosniec.  Al Husin 2019يونيو/حزيران  25، 10112/16، عدد 
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Ali Osman Özmen c. Turquie 2016يوليوز/متوز  5، 42969/04، عدد 
Al Nashiri c. Pologne 2014يوليوز/متوز  24، 28761/11، عدد 

Alparslan Altan v. Turkey 2019أبريل/نيسان  16، 12778/17، عدد 
Altınok c. Turquie2011نونرب/تشرين الثاين  29، 31610/08 ، عدد 

A.M. c. France 2016يوليوز/متوز  12، 56324/13، عدد 
Ambruszkiewicz c. Pologne 2006ماي/أ�ر  4، 38797/03، عدد 

Amie et autres c. Bulgarie 2013فرباير/شباط  12، 58149/08، عدد 
Amuur c. France ،25  1996، جمموعة األحكام والقرارات 1996يونيو/حزيران-III 

Anguelova c. Bulgarie 2002احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، ، 38361/97، عدد-VI 
Aquilina c. Malte ،]1999، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 25642/94، عدد ]الغرفة العليا-III 

Ashingdane c. Royaume-Uni ،28  93، سلسلة أ عدد 1985ماي/أ�ر 
Assanidzé c. Géorgie  ،]2004ـ، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 71503/01، عدد ]الغرفة العليا-II 

Assenov et autres c. Bulgarie ،28  1998، جمموعة 1998أكتوبر/تشرين األول-IIIV 
Attard c. Malte 2000شتنرب/أيلول  28، 46750/99، (القرار)، عدد 

Austin et autres c. Royaume-Uni  ،]2012مارس/آذار  15، 39693/09، عدد ]الغرفة العليا 
Azimov c. Russie 2013أبريل/نيسان  18، 67474/11، عدد 

—B— 
B. c. Autriche ،28  175، سلسلة أ عدد 1990مارس/آذار 

Baranowski c. Pologne 2000، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 28358/95، عدد-III 
Baş v. Turkey 2020مارس/آذار  3، 66448/17، عدد 

Becciev c. Moldova 2005أكتوبر/تشرين األول  4، 9190/03، عدد 
Beiere c. Lettonie 2011نونرب/تشرين الثاين  29، 30954/05، عدد  
Bejaoui c. Grèce 1995أبريل/نيسان  6، قرار اللجنة بتاريخ 23916/94، عدد 

Belchev c. Bulgarie ، 2004أبريل/نيسان  8، 39270/98عدد 
Belevitski c. Russie 2007مارس/آذار  1، 72967/01، عدد 

Belozorov c. Russie et Ukraine 2015أكتوبر/تشرين األول  15، 43611/02، عدد 
Benham c. Royaume-Uni ،10  1996، جمموعة 1996يونيو/حزيران-III 

Benjamin et Wilson c. Royaume-Uni 2002شتنرب/أيلول  26، 28212/95، عدد 
Bergmann c. Estonie 2008ماي/أ�ر  29، 38241/04، عدد 

Bezicheri c. Italie ،25  164، سلسلة أ عدد 1989أكتوبر/تشرين األول 
Blackstock c. Royaume-Uni 2005يونيو/حزيران  21، 59512/00، عدد 

Blokhin c. Russie ،]2016مارس/آذار  23، 47152/06،ـ عدد ]الغرفة العليا 
Boicenco c. Moldova 2006يوليوز/متوز  11، 41088/05، عدد 

Bojilov c. Bulgarie 2004دجنرب/كانون األول  22، 45114/98، عدد 
Bollan c. Royaume-Uni  2000، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 42117/98، (القرار)، عدد-V 

Bordovski c. Russie 2005فرباير/شباط  8، 49491/99، عدد 
Bouamar c. Belgique ،29  129، سلسلة أ عدد 1988فرباير/شباط  

Bozano c. France 39، قرارات وتقارير 1984ماي/أ�ر  15، قرار اللجنة بتاريخ 9990/82، عدد 
Bozano c. France ،18  111، سلسلة أ عدد 1986دجنرب/كانون األول  
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Brand c. Pays-Bas 2004ماي/أ�ر  11، 49902/99، عدد 
Brega et autres c. Moldova 2012يناير/كانون الثاين  24، 61485/08، عدد  

Brincat c. Italie ،26 /أ-249عدد ، سلسلة أ 1992تشرين الثاين نونرب 
Brogan et autres c. Royaume-Uni ،29  ب-145، سلسلة أ عدد 1988نونرب/تشرين الثاين  

Buzadji c. Moldova  ،]2016يوليوز/متوز  5، 23755/07، عدد ]الغرفة العليا 
Bykov c. Russie ،]2009مارس/آذار  10، 4378/02، عدد ]الغرفة العليا 

—C— 
Calmanovici c. Roumanie 2008يوليوز/متوز  1، 42250/02، عدد 

Castravet c. Moldova 2007مارس/آذار  13، 23393/05، عدد 
Çatal c. Turquie 2012أبريل/نيسان  17، 26808/08، عدد 

Cazan c. Roumanie 2016أبريل/نيسان  5، 30050/12، عدد 
Chahal c. Royaume-Uni ،15  1996، جمموعة 1996نونرب/تشرين الثاين-V 

Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie 2005، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 36378/02، عدد-III 
Chitayev c. Russie 2007يناير/كانون الثاين  18، 59334/00، عدد 

Chraidi c. Allemagne 2006، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 65655/01، عدد-IIX 
Chtoukatourov c. Russie 2008، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 44009/05، عدد 

Cernák c. Slovaquie 2013ول دجنرب/كانون األ 17، 36997/08، عدد 
Ciulla c. Italie ،22  148، سلسلة أ عدد 1989فرباير/شباط 

Clooth c. Belgique ،12  225، سلسلة أ عدد 1991دجنرب/كانون األول 
Čonka c. Belgique 2002، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 51564/99، عدد-I 

Constancia c. Pays-Bas ، 2015مارس/آذار  3، 73560/12(القرار)، عدد 
Creangă c. Roumanie ،]2012فرباير/شباط  23، 29226/03، عدد ]الغرفة العليا 

Cristina Boicenco c. Moldova 2011شتنرب/أيلول  27، 25688/09، عدد 
Cumber c. Royaume-Uni 1996نونرب/تشرين الثاين  27، قرار اللجنة بتاريخ 28779/95، عدد 

—D— 
D.D. c. Lituanie 2012فرباير/شباط  14، 13469/06، عدد 
D.G. c. Irlande 2002، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 39474/98، عدد-III  

D.J. c. Allemagne 2017شتنرب/أيلول  7، 45953/10، عدد 
D.L. c. Bulgarie 2016ماي/أ�ر  19، 7472/14، عدد  

Dacosta Silva c. Espagne 2006، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 69966/01، عدد-IIIX  
Damian-Burueana et Damian c. Roumanie 2009ماي/أ�ر  26، 6773/02، عدد 

Danev c. Bulgarie 2010شتنرب/أيلول  2، 9411/05، عدد 
Danija v. Switzerland   2020أبريل  28، 1654/15(القرار)، عدد 

De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas ،22  77، سلسلة أ عدد 1984ماي/أ�ر 
De Tommaso c. Italie ، ]2017فرباير/شباط  23، 43395/09، عدد ]الغرفة العليا 

De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique ،18  12، سلسلة أ عدد 1971يونيو/حزيران 
Del Río Prada c. Espagne  ،]2013، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 42750/05ظن عدد ]الغرفة العليا 
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Delcourt c. Belgique 1968أكتوبر/تشرين األول  1الوارد يف تقرير اللجنة بتاريخ  1967فرباير/شباط  7، قرار اللجنة بتاريخ 2689/65، عدد. 
Dereci c. Turquie 2005ماي/أ�ر  24، 77845/01، عدد 
Derungs c. Suisse 2016ماي/أ�ر  10، 52089/09، عدد 

Dikme c. Turquie 2000، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 20869/92، عدد-IIIV 
Dimo Dimov and Others v. Bulgaria 2020يوليوز/متوز  7، 30044/10، عدد  

Douiyeb c. Pays-Bas  ،]1999غشت/آب  4، 31464/96، عدد ]الغرفة العليا 
Drozd et Janousek c. France et Espagne ،26  240، سلسلة أ عدد 1992يونيو 

Dubovik c. Ukraine 2009أكتوبر/تشرين األول  15، 41866/08و 33210/07، عدد 

—E— 
E. c. Norvège ،29  أ-181، سلسلة أ عدد 1990غشت/آب 

El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine  ،]احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 39630/09عدد ، ]الغرفة العليا ،
2012 

Elçi et autres c. Turquie 2003نونرب/تشرين الثاين  13، 25091/94و 23145/93، عدد  
Engel et autres c. Pays-Bas ،8  22، سلسلة أ عدد 1976يونيو/حزيران 

Enhorn c. Suède 2005، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 56529/00، عدد-I 
Epple c. Allemagne 2005، مارس/آذار 77909/01، عدد 
Erdagöz c. Turquie 1997، جمموعة 1997أكتوبر/تشرين  22، 21890/93، عدد-IV 
Erkalo c. Pays-Bas ،2  1998، جمموعة 1998شتنرب/أيلول-IV 

Etute c. Luxembourg 2018يناير/كانون الثاين  30، 18233/16، عدد 

—F— 
Farhad Aliyev c. Azerbaïdjan 2010نونرب/تشرين الثاين  9، 37138/06، عدد 

Fernandes Pedroso c. Portugal 2018ن يونيو/حزيرا 12، 59133/11، عدد 
Fodale c. Italie 2006، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 70148/01، عدد-IIV 

Foka c. Turquie 2008يونيو/حزيران  24، 28940/95، عدد 
Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni ،30  182، سلسلة أ عدد 1990غشت/آب 

Frasik c. Pologne 2010، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 22933/02، عدد 
Freda v Italie 21، قرارات وتقارير 1980أكتوبر/تشرين األول  7، قرار اللجنة بتاريخ 8916/80، عدد 

—G— 
Gafà c. Malte 2018ماي/أ�ر  22، 54335/14، عدد 

G.K. c. Pologne 2004يناير/كانون الثاين  20، 38816/97، عدد 
Gahramanov c. Azerbaïdjan 2013أكتوبر/تشرين األول  15، 26191، (القرار)، عدد 

Gaidjurgis c. Lituanie  2001يونيو/حزيران  16، 49098/99، (القرار)، عدد 
Gallardo Sanchez c. Italie 2015كمة األوروبية حلقوق اإلنسان ، احمل11620/07، عدد 

Galstyan c. Arménie 2007نونرب/تشرين الثاين  15، 26986/03، عدد 
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Ganea c. Moldova 2011ماي/أ�ر  17، 2474/06، عدد  
G.B. et autres c. Turquie 2019أكتوبر/تشرين األول  17، 4633/15، عدد 

Garycki c. Pologne 2007فرباير/شباط  6، 142340/02، عدد 
Gasiņš c. Lettonie 2011أبريل/نيسان  19، 69458/01، عدد 

Gatt c. Malte 2010، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 28221/08، عدد 
Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France 2007وق اإلنسان، ، احملكمة األوروبية حلق25389/05، عدد-II 

Georgieva c. Bulgarie 2008يوليوز/متوز  3، 16085/02، عدد 
Gillan et Quinton c. Royaume-Uni (خمتارات) 2010، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 4158/05، عدد 

Giulia Manzoni c. Italie ،1 1997، جمموعة 1997وز يوليوز/مت-VI 
Glien c. Allemagne 2013نونرب/تشرين الثاين  28، 7345/12، عدد 
Górski c. Pologne 2005أكتوبر/تشرين األول  4، 28904/02، عدد 
Göthlin c. Suède 2014أكتوبر/تشرين األول  16، 8307/11، عدد 

Guiorgui Nikolaïchvili c. Géorgie 2009يناير/كانون الثاين  13، 37048/04، عدد 
Gutsanovi c. Bulgarie 2013، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 34529/10، عدد 

Güveç c. Turquie 2009، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 70337/01، عدد 
Guzzardi c. Italie ،6  39، سلسلة أ عدد 1980نونرب/تشرين الثاين 

—H— 
H.L. c. Royaume-Uni 2004، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 45508/99، عدد-XI 

H.M. c. Suisse 2002، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 39187/98، عدد-II 
Harkmann c. Estonie 2006، يوليوز/متوز 2192/03، عدد 

Hassan c. Royaume-Uni  ،]2014اإلنسان، ، احملكمة األوروبية حلقوق 29750/09، عدد ]الغرفة العليا 
Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande ، 2004يونيو/حزيران  8، 40905/98عدد 

Hood c. Royaume-Uni  ،]1999اإلنسان،  ، احملكمة األوروبية حلقوق27267/95، عدد ]الغرفة العليا-I 
Houtman et Meeus c. Belgique 2009مارس/أذار  17، 22945/07، عدد 

Hristova c. Bulgarie 2006دجنرب/كانون األول  7، 60859/00، عدد 
Huber c. Suisse ،23  188، سلسلة أ عدد 1990أكتوبر/تشرين األول 

Hutchison Reid c. Royaume-Uni 2003، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 50272/99، عدد-VI 
IV-50272/99, CEDH 2003 on  

—I— 
I.A. c. France ،23  1998، جمموعة 1998شتنرب/أيلول-IIV  

I.I. c. Bulgarie 2005يونيو/حزيران  9، 44082/98، عدد  
Ibrahimov and Mammadov v. Azerbaijan 2020فرباير/شباط  13قرارات أخرى،  5و 63572/16، عدد 

Ichin et autres c. Ukraine 2010دجنرب/كانون األول  21 ،28192/04و 281189/04، عددي 
Idalov c. Russie ،]2012ماي/أ�ر  22، 5826/03، عدد ]الغرفة العليا 

Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie ،]2004، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 48787/99، عدد ]الغرفة العليا-IIV 
Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan،  2014ماي/أ�ر  22، 15172/13عدد 

Ilias et Ahmed c. Hongrie  ،]2019نونرب/تشرين الثاين  21، 47287/15، عدد ]الغرفة العليا 
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Ilijkov c. Bulgarie 2011يوليوز/متوز  26، 33977/96، عدد 
Iliya Stefanov c. Bulgarie 2008ماي/أ�ر  22، 65755/01، عدد 

Ilnseher c. Allemagne ،]20118دجنرب/كانون األول  4، 27505/14و 10211/12، عددي ]الغرفة العليا 
İpek et autres c. Turquie 2009فرباير/شباط  3، 30070/02و 17019/02، عددي 
Irlande c. Royaume-Uni ،18  25، سلسلة أ عدد 1978يناير/كانون الثاين 

Iskandarov c. Russie 2010تنرب/أيلول ش 23، 17185/05، عدد 
Ivan Todorov c. Bulgarie 2017يناير/كانون الثاين  19، 71545/11، عدد 

—J— 
Jablonski c. Pologne 200دجنرب/كانون األول  21، 33492/96، عدد 

James, Wells et Lee c. Royaume-Uni 2012تنرب/أيلول ش 18وقراران آخران،  25119/09، عددي 
Jarzyński c. Pologne 2005أكتوبر/تشرين األول  4، 15479/02، عدد 

Ječius c. Lituanie 2000، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 34578/97، عدد-XI 
J.N. c. Royaume-Uni 2016ماي/أ�ر  19، 37289/12، عدد 
J.R. et autres c. Grèce 2018يناير/كانون الثاين  25، 22696/16، عدد  

Juncal c. Royaume-Uni  2013شتنرب/أيلول  17، 32357/09، (القرار)، عدد  

—K— 
Kaboulov c. Ukraine 2009نونرب/تشرين الثاين  19، 41015/04، عدد 

Kadem c. Malte 2003يناير/كانون الثاين  9، 55263/00، عدد 
Kadusic c. Suisse 2018يناير/كانون الثاين  9، 43977/13، عدد 

Kafkaris c. Chypre   2011يونيو/حزيران  21، 9644/09) (القرار)، عدد 2(رقم 
Kalachnikov c. Russie 2002، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 47095/99، عدد-IV 
Kallweit c. Allemagne 2011الثاين يناير/كانون  13، 17792/07، عدد  

Kampanis c. Grèce ، 1995يوليوز  13، 17977/91عدد 
Kanagaratnam c. Belgique 2011دجنرب/كانون األول  13، 15297/09، عدد 

Kandjov c. Bulgarie 2008نونرب/تشرين الثاين  6، 68294/01، عدد 
Kane c. Chypre   2011شتنرب/أيلول  13، 33655/06(القرار)، عدد 

Karachentsev c. Russie 2018أبريل/نيسان  17، 23229/11، عدد  
Kasparov c. Russie 2016أكتوبر/تشرين األول  11، 53659/07، عدد 
Kavala c. Turquie 2019كانون األول دجنرب/ 10، 28749/18، عدد 

Kerr c. Royaume-Uni  1999دجنرب/كانون األول  7، 404051/98(القرار)، عدد 
Khamtokhu et Aksenchik c. Russie  ،]2017يناير/كانون الثاين  24، 961/11و 60367/08، عددي ]الغرفة العليا 

Kharin c. Russie 2011فرباير/شباط  3، 37345/03، عدد 
Khlaifia et autres c. Italie ،]2016دجنرب/كانون األول  15، 16483/12، عدد ]الغرفة العليا 

Khodorkovskiy c. Russie 2011ماي/أ�ر  31، 5829/04، عدد  
Khoudoïorov c. Russie 2005، احملكمة األوروبية حلقوق االنسان، 6847/02، عدد-X (خمتارات) 

Kim c. Russie 2014يوليوز/متوز  17، 44260/13، عدد 
Klinkenbuß c. Allemagne 2016يناير/شباط  25، 53157/11، عدد 
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Koendjbiharie c. Pays-Bas ،25  ب-185، سلسلة أ عدد 1990أكتوبر/تشرين األول 
Kolakovic c. Malte 2015مارس/آذار  19، 76392/12، عدد 

Kolompar c. Belgique ،24  ج-235، سلسلة أ عدد 1992شتنرب/أيلول  
Koniarska c. Royaume-Uni 2000أكتوبر/تشرين األول  12، (القرار) 33670/96، عدد 

Korneykova c. Ukraine 2012كانون الثاين يناير/ 19، 39884/05، عدد 
Kortesis c. Grèce 2012يونيو/حزيران  12، 60593/10، عدد 

Kováčik c. Slovaquie 2011نونرب/تشرين الثاين  29، 50903/06، عدد 
Krejčíř c. République tchèque 2009مارس/آذار  26، 8723/05و 39298/04، عددي 

Krupko et autres c. Russie 2014يونيو/حزيران  26، 26587/07، عدد 
Kučera c. Slovaquie 2007يوليوز/متوز  17، 48666/99، عدد 

Kurt c. Turquie ،25  1998، جمموعة 1998ماي/أ�ر-III 
Kuttner c. Autriche 2015يوليوز/متوز  16، 7997/08، عدد 

—L— 
L.B. c. Belgique 2012أكتوبر/تشرين األول  2، 22831/08، عدد 

Labita c. Italie ،]2000، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 26772/95، عدد ]الغرفة العليا-VI 
Ladent c. Pologne 2008مارس/آذار  18، 11036/03، عدد 

Laumont c. France 2001، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 43626/98، عدد-IX 
Lavents c. Lettonie 2002نونرب/تشرين الثاين  28، 58442/00، عدد 

3) oIrlande (n c. Lawless ،1  3، سلسلة أ عدد 1961يوليوز/متوز 
Lebedev c. Russie 2007أكتوبر/تشرين األول  25، 4493/04، عدد 

Lelièvre c. Belgique 2007شرين الثاين نونرب/ت 8، 11287/03، عدد 
Letellier c. France ،26  207، سلسلة أ عدد 1991يونيو/حزيران 

Lloyd et autres c. Royaume-Uni 2005مارس/آذار  1آخرين،  37و 29798/96، عددي 
Lobanov c. Russie 2008أكتوبر/تشرين األول  16، 16159/03، عدد 

Luberti c. Italie ،23  75، سلسلة أ عدد 1984فرباير/شباط 

—M— 
M. c. Allemagne 2009نسان، ، احملكمة األوروبية حلقوق اإل19359/04، عدد 
M.A. c. Chypre 2013، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 41872/10، عدد 

M.H. c. Royaume-Uni 2013أكتوبر، تشرين األول  22، 11577/06، عدد 
2) oCroatie (n c. M.S. 2015فرباير/شباط  19، 75450/12، عدد 

Magee et autres c. Royaume-Uni وقرارين آخرين، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان (خمتارات) 26289/12، عدد 
Mahamed Jama c. Malte 2015نونرب/تشرين الثاين  26، 10290/13، عدد 

Mahdid et Haddar c. Autriche   2005، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 74762/01(القرار)، عدد-IIIX 
Mamedova c. Russie 2006يونيو/حزيران  1، 7064/05، عدد 

Mancini c. Italie 2001، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 44955، عدد-XI 
Mangouras c. Espagne ،]2010، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 12050/04، عدد ]الغرفة العليا 

Marturana c. Italie 2008مارس/آذار  4، 63154/00، عدد 
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Matznetter c. Autriche ،10  10، سلسلة أ عدد 1969نونرب/تشرين الثاين 
McKay c. Royaume-Uni ]2006، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 543/03، عدد ]الغرفة العليا-X 

McVeigh et autres c. Royaume-Uni 1981مارس/آذار  18وقرارين آخرين، تقرير اللجنة بتاريخ  8022/77، عدد 
Medova c. Russie 2009يناير/كانون الثاين  15، 25385/04، عدد  

Medvedyev et autres c. France  ،]2010، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 3394/03، عدد ]الغرفة العليا 
Mehmet Hassan Altan c. Turquie،  2018مارس/آذار  20، 13237/17عدد 

Meloni c. Suisse 2008أبريل/نيسان  10، 61697/00، عدد 
Merabishvili c. Géorgie  ،]2017نونرب/تشرين الثاين  28، 72508/13، عدد ]الغرفة العليا 

Michalák c. Slovaquie 2011فرباير/شباط  8، 30157/03، عدد  
Milanković et Bošnjak c. Croatie ، 2016أبريل/نيسان  26، 23530/13و 37762/12عددي 

Minjat c. Suisse 2003األول أكتوبر/تشرين  28، 38223/97، عدد 
Mogoş et autres c. Roumanie 2004ماي/أ�ر  6، 20420/02، (القرار)، عدد 

Molotchko c. Ukraine 2012أبريل/نيسان  26، 12275/10، عدد  
Monnell et Morris c. Royaume-Uni ،2  115، سلسلة أ عدد 1987مارس/آذار 

Mooren c. Allemagne ،]2009يوليوز/متوز  9، 11364/03، عدد ]الغرفة العليا 
Morsink c. Pays-Bas 2004ماي/أ�ر  11، 48865/99، عدد 
Moustahi v. France 2020يونيو/حزيران  25، 9347/14، عدد 

Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique 2006، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 13178/03، عدد-XI 
Munjaz c. Royaume-Uni 2012يوليوز/متوز  17، 2913/06، عدد 
Murray c. Royaume-Uni ،]أ-300، سلسلة أ عدد 1994أكتوبر/تشرين األول  28، ]الغرفة العليا 

Musiał c. Pologne  ،]1999، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 24557/94، عدد ]الغرفة العليا-II 
Muşuc c. Moldova 2007نونرب/تشرين الثاين  6، 42440/60، عدد 

Muzamba Oyaw c. Belgique  2017فرباير/شباط  28، 23707/15، (القرار)، عدد 

—N— 
N. c. Roumanie 2017نونرب/تشرين الثاين  28، 59152/08، عدد 

N.C. c. Italie ،]2002اإلنسان، ، احملكمة األوروبية حلقوق 24952/94، عدد ]الغرفة العليا-X 
Nada c. Suisse  ،]2012/احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 10593/08، عدد ]الغرفة العليا 

Nart c. Turquie 2008ماي/أ�ر  6، 20817/04، عدد 
Nasroulloïev c. Russie 2007أكتوبر/تشرين األول  11، 656/06، عدد 

Năstase-Silivestru c. Roumanie 2007أكتوبر/تشرين األول  4، 74785/01، عدد 
Navarra c. France ،23  ب-273، سلسلة ـ عدد 1993نونرب/تشرين الثاين 

Nechiporuk et Yonkalo c. Ukraine 2011أبريل/نيسان  21، 42310/04، عدد 
Neumeister c. Autriche ،27  8، سلسلة أ عدد 1968يونيو/حزيران 

Niedbała c. Pologne 2000يوليوز/متوز  4، 27915/95، عدد 
Nielsen c. Danemark ،28  144، سلسلة أ عدد 1988نونرب/تشرين الثاين 

Nikolov c. Bulgarie ،38884/97 ،30  2003يناير/كانون الثاين 
Nikolova c. Bulgarie  ،]1999اإلنسان، ، احملكمة األوروبية حلقوق 31195/96، عدد ]الغرفة العليا-II 

2) oBulgarie (n c. Nikolova 2004شتنرب/أيلول  30، 40896/98، عدد 
Novotka c. Slovaquie  2003نونرب/تشرين الثاين  4، 47244/99، (القرار)، عدد 
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Nowak c. Ukraine 2011مارس/آذار  31، 60846/10، عدد 
Nowicka c. Pologne 2002دجنرب/كانون األول  3، 30218/96، عدد 

—O— 
O.H. c. Allemagne 2011نونرب/تشرين الثاين  24، 4646/08، عدد 

O’Hara c. Royaume-Uni 2001، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 37555/97، عدد-X 
Öcalan c. Turquie 2000دجنرب/كانون األول  14، 46221/99، (القرار)، عدد 
Öcalan c. Turquie  ،]2005، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 46221/99، عدد ]الغرفة العليا-VI 

Oral et Atabay c. Turquie 2009يونيو/حزيران  23، 39686/02، عدد 
Oravec c. Croatie 2017يوليوز/متوز  11، 51249/11، عدد 

Osmanović c. Croatie 2012نونرب/تشرين الثاين  6، 67604/10، عدد 
Ostendorf c. Allemagne 2013مارس/آذار  7، 15598/08، عدد 

Osypenko c. Ukraine 2010نونرب/تشرين الثاين  9، 4634/04، عدد 
Ovsjannikov c. Estonie 2014فرباير/شباط  20، 1346/12، عدد 

—P— 
P. et S. c. Pologne 2012أكتوبر/تشرين األول  30، 57357/08، عدد 

Paci c. Belgique 2018أبريل/نيسان  17، 45597/09، عدد 
Pankiewicz c. Pologne 2008فرباير/شباط  12، 34151/04، عدد 
Pantchenko c. Russie 2005فرباير/شباط  8، 45100/98، عدد 
Pantea c. Roumanie 2033، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 33343/96، عدد-IV 
Paradis c. Allemagne 2007ول شتنرب/أيل 4، 4965/04، (القرار)، عدد 

Petkov et Profirov c. Bulgarie 2014يونيو/حزيران  24، 50781/09و 50027/08، عددي 
Petschulies c. Allemagne 2016يونيو/حزيران  2، 6281/13، عدد 

Petukhova c. Russie 2013ماي/أ�ر  2، 28796/07، عدد 
Piotr Baranowski c. Pologne 2007أكتوبر/تشرين األول  2، 39742/05، عدد 

Piotr Osuch c. Pologne 2009نونرب/تشرين الثاين  3، 30028/06، عدد 
Pirozzi c. Belgique 2018أبريل/نيسان  17، 21055/11، عدد 

Piruzyan c. Arménie 2012يونيو/حزيران  26، 33376/07، عدد  
Plesó c. Hongrie 2012أكتوبر/تشرين األول  2، 41242/08، عدد 

Podeschi c. Saint-Marin 2017أبريل/نيسان  13، 66357/14، عدد 
Porchet c. Suisse  2019نونرب/تشرين الثاين  7، 36391/16(القرار)، عدد 

Prencipe c. Monaco 2009يوليوز  16، 43376/06، عدد 

—Q— 
Quinn c. France ،22  311، سلسلة أ عدد 1995مارس/آذار 
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—R— 
R.L. et M.-J.D. c. France 2004ماي/أ�ر  19، 44568/98، عدد 

R.M.D. c. Suisse ،26  1997، جمموعة 1997شتنرب/أيلول-IV 
Radu c. Allemagne 2013ماي/أ�ر  16، 20084/07، عدد 

Rahimi c. Grèce 2011أبريل/نيسان  5، 8687/08، عدد 
Rakevitch c. Russie 2003أكتوبر/تشرين األول  28، 58973/00، عدد 

Rantsev c. Chypre et Russie 2010، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 25965/04، عدد 
Raudevs c. Lettonie 2013دجنرب/كانون األول  17، 24086/03، عدد 

Rehbock c. Slovénie 2000، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 29462/95، عدد-IIX 
Reinprecht c. Autriche 2005، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 67175/01، عدد-IIX 

Riad et Idiab c. Belgique 2008يناير/كانون الثاين  24، 29810/03و 29787/03، عددي 
Riera Blume et autres c. Espagne 1999، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 37680/97، عدد-IIV 

2) oRussie (n c. Rojkov 2017يناير/كانون الثاين  31، 38838/04، عدد 
Rooman c. Belgique  ،]2019يناير/كانون الثاين  31، 18052/11، عدد ]الغرفة العليا 

Rubtsov et Balayan c. Russie 2018أبريل/نيسان  10، 3762/15و 33707/14، عددي 
Ruiz Rivera c. Suisse 2014فرباير/شباط  18، 8300/06، عدد 

Ruslan Yakovenko c. Ukraine 2015، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 5425/11، عدد 

—S— 
S.B.C. c. Royaume-Uni 2001يونيو/حزيران  19، 39260/98، عدد 

S.P. c. Belgique   2011يونيو/حزيران  14، 12572/08(القرار)، عدد 
S.R. c. Pays-Bas   2012شتنرب/أيلول  18، 13838/07(القرار)، عدد 

S.T.S. c. Pays-Bas 2011اإلنسان، ، احملكمة األوروبية حلقوق 277/05، عدد 
S., V. et A. c. Danemark  ،]2018أكتوبر/تشرين  22وقرارين آخرين،  35553/12، عد ]الغرفة العليا 

Saadi c. Royaume-Uni  ،]2008، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 13229/03، عدد ]الغرفة العليا 
Sadegül Özdemir c. Turquie 2005غشت/آب  2، 61441/00، عدد 

Sahakyan c. Arménie 2015نونرب/تشرين الثاين  10، 66256/11، عدد 
Şahin Alpay c. Turquie ، 2018مارس/آذار  20، 16538/17عدد 

Şahin Çağdaş c. Turquie 2006أبريل/نيسان  11، 28137/02، عدد 
Sakık et autres c. Turquie ،26  1997، جمموعة 1997نونرب/تشرين الثاين-IIV 

Salayev c. Azerbaïdjan 2010نونرب/تشرين الثاين  9، 40900/05، عدد 
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Sher et autres c. Royaume-Uni ، 2015، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 5201/11عدد 
Shimovolos c. Russie 2011يونيو/حزيران  21، 30194/09، عدد 

Shulgin c. Ukraine 2011دجنرب/كانون األول  8، 29912/05، عدد 
Simons c. Belgique  2012غشت/آب  28، 71407/10، (القرار)، عدد 
Skrobol c. Pologne 2005شتنرب/أيلول  13، 44165/98، عدد 
Smirnova c. Russie 2008، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 48183/99و 46133/99، عددي-XI 

Soldatenko c. Ukraine 2008أكتوبر/تشرين األول  23، 2440/07، عدد 
Solmaz c. Turquie 2007يناير/كانون الثاين  16، 27561/02، عدد 

Stănculeanu c. Roumanie 2018يناير/كانون الثاين  9، 26990/15، عدد 
Stanev c. Bulgarie ،]2012يناير/كانون الثاين  17، 36760/06، عدد ]الغرفة العليا 

Stašaitis c. Lituanie 2002مارس/آذار  21، 47679/99، عدد 
Steel et autres c. Royaume-Uni ،23  1998، جمموعة 1998شتنرب/أيلول-IIV 

1) oMalte (n c. Stephens 0092أبريل/نيسان  21، 11956/07، عدد 
2) oMalte (n c. Stephens 2009أبريل/نيسان  21، 33740/06، عدد 

Stepuleac c. Moldova 2007نونرب/تشرين الثاين  6، 8207/06، عدد 
Stoichkov c. Bulgarie 2005مارس/آذار  24، 9808/02، عدد 

Stollenwerk c. Allemagne 2017شتنرب/أيلول  7، 8844/12، عدد 
Storck c. Allemagne 2005، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 61603/00، عدد-V 

Štvrtecký c. Slovaquie 2018يونيو/حزيران  5، 55844/12، عدد 
Sulaoja c. Estonie 2005فرباير/شباط  15، 55939/00، عدد 

Suso Musa c. Malte 2013يوليوز/متوز  23، 42337/12، عدد 
Svipsta c. Lettonie 2006، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 66820/01، عدد-III 
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Talat Tepe c. Turquie 2004دجنرب/كانون األول  21، 31247/96، عدد 
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Tiron c. Roumanie 2009أبريل/نيسان  7، 17689/03، عدد 
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Toniolo c. Saint-Marin et Italie 2012يونيو/حزيران  26، 44853/10، عدد 
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—V— 
V.K. c. Russie 2017أبريل/نيسان  4، 9139/08، عدد 

Vachev c. Bulgarie ، 2004، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 42987/87عدد-IIIV 
Van der Leer c. Pays-Bas ،21  أ-170، سلسلة أ عدد 1990فرباير/شباط 

Van Droogenbroeck c. Belgique ،24  50، سلسلة أ عدد 1982يونيو/حزيران 
Varbanov c. Bulgarie 2000، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 31365/65، عدد-X 

Varga c. Roumanie 2008أبريل/نيسان  1، 73957/01، عدد 
Vasileva c. Danemark 2003شتنرب/أيلول  25، 52792/99، عدد 

Vasilevskiy et Bogdanov c. Russie 2018يوليوز/متوز  10، 74222/14و 52241/14، عددي 
Vasiliciuc c. Moldova 2017ماي/أ�ر  2، 15944/11، عدد 

Vassis et autres c. France 2013يونيو/حزيران  27، 62736/09، عدد 
Vedat Doğru c. Turquie 2016أبريل/نيسان  5، 2469/10، عدد 

Velinov c. l’ex-République yougoslave de Macédoine 2013شتنرب/أيلول  19، 16880/08، عدد 
Venet c. Belgique 2019أكتوبر/تشرين األول  22، 27703/16، عدد 

Viorel Burzo c. Roumanie 2009يونيو/حزيران  20، 12639/02و 75109/01، عددي 
Voskuil c. Pays-Bas 2007نونرب/تشرين الثاين  22، 64752/01، عدد 

Vrenčev c. Serbie 2008 شتنرب/أيلول 23، 2361/05، عدد 
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Waite c. Royaume-Uni ، 2002دجنرب/كانون األول  10، 53236/99عدد 

Wassink c. Pays-Bas ،27  أ-185، سلسلة أ عدد 1990شتنرب/أيلول 
Weeks c. Royaume-Uni ،2  114، سلسلة أ عدد 1987مارس 

Wemhoff c. Allemagne ،27  7، سلسلة أ عدد 1968يونيو/حزيران 
Willcox et Hurford c. Royaume-Uni   2013يناير/كانون الثاين  8، 43771/12و 43759/10(القرار)، عددي 

Winterwerp c. Pays-Bas ،24  33سلة أ عدد ، سل1979أكتوبر/تشرين األول 
Witold Litwa c. Pologne 2000، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 26629/95، عدد-III 

Włoch c. Pologne 2000، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 27785/95، عدد-IX 
2) oPologne (n c. ochłW 2011ماي/أ�ر  10، 33475/08، عدد 
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X. c. Allemagne 1963دجنرب/كانون األول  14، قرار اللجنة بتاريخ 1322/62، عدد 
X. c. Allemagne ، 1975دجنرب/كانون األول  10، قرار اللجنة بتاريخ 6659/74عدد 
X. c. Allemagne 16، قرارات وتقارير 1978ول دجنرب/كانون األ 13، قرار اللجنة بتاريخ 8098/77، عدد 
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X. c. Suisse 18، قرارات وتقارير 1979دجنرب/كانون األول  14، قرار اللجنة بتاريخ 8500/79، عدد 
X. c. Suisse 25، قرارات وتقارير 1980دجنرب/كانون األول  9، قرار اللجنة بتاريخ 9012/80، عدد 
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Yankov c. Bulgarie 2003، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 39084/97، عدد-IIX 

Yefimenko c. Russie 2013فرباير/شباط  12، 152/04، عدد 
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique 2011دجنرب/كانون األول  20، 10486/10، عدد 
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