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 إشعار للقارئ 
 

 شر��ا املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سانتنحول االج��ادات القضائية" ال�ي  يندرج هذا الدليل �� إطار سلسلة "دالئل

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

 باألح�ام والقرارات األساسية ال�ي تصدرها املحكمة.  وممارسات املهن
ً
�حلل الدليل و��خص و القانونية علما

ة األورو�ية �حقوق اإل�سان (املشار إل��ا فيما ي�� باسم االتفاقي �� املتعلقة بأح�ام متعددةاالج��ادات القضائية 

الدالئل حول االج��ادات  �� ضوء ءة الدليلقرا و�جب. تنطبق ع�� ال�جرة"االتفاقية" أو "االتفاقية األورو�ية") 

 �ش�ل تلقائي. ذات الصلة بمختلف املواد ال�ي �ش�� إل��االقضائية 

هد ��ا �� هذا الدليل من ب�ن األح�ام والقرارات املبدئية والهامة و/أو تم اختيار االج��ادات القضائية املستش

 .ا�حديثة*

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

�اما��ا كأطراف متعاقدة (قضية معاي�� االتفاقية وحماي��ا وتطو�رها؛ و�التا��، فإ��ا �ساهم �� امتثال الدول الل�

، السلسلة "أ" رقم 154، الفقرة 1978يناير/�انون الثا�ي  Irlande c. Royaume-Uni( ،18( "إيرلندا ضد اململكة املتحدة"

 قضية "25
ً
، 109، الفقرة 44898/10)، [الغرفة الك��ى]، رقم Jeronovičs c. Lettonie(ج��ونوفيتش ضد التفيا" ، ومؤخرا

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

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

ام، وذلك من خالل الرفع من مستوى معاي�� حماية حقوق اإل�سان وتوسيع نطاق االج��ادات القضائية بالنظام الع

 Konstantin(�و�ستانتان مارك�ن ضد روسيا" �� هذا املجال ليشمل مجتمع الدول األطراف �� االتفاقية برمتھ (قضية "

Markin c. Russie و�الفعل، 2012، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 89، الفقرة 30078/06) [الغرفة الك��ى]، رقم .(

أكدت املحكمة دور االتفاقية باعتبارها "أداة دستور�ة للنظام العام األورو�ي" �� مجال حقوق اإل�سان (قضية 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

ئية املذ�ورة متاحة بإحدى و/أو �لتا اللغت�ن الرسميت�ن (الفر�سية واإلنجل��ية) للمحكمة األورو�ية يمكن أن ت�ون االج��ادات القضا *

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

وتمت اإلشارة إ�� األح�ام غ�� ال��ائية الصادرة عن الغرفة عند تار�خ هذا التحديث  لم ترد إشارة إ�� خالف ذلك �عد اسم القضية.

 �عالمة النجمة (*).
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 املقدمة

الوثيقة �غطي و  .ال�جرةاملتعلقة ب للمحكمة القضائية لالج��اداتأداة مرجعية كتم تصميم هذه الوثيقة  .1

من حيث  تمثل فصول  ستة مقسمة إ�� ثيقةالو  .طبق �� هذا املجالتال�ي يمكن أن االتفاقية  مواد جميع

 من و . ال��تيب الزم�ي لألحداث املبدأ
ً
القضائية ذات الصلة للمحكمة أو التعليق االج��ادات  استنساخ�دال

األح�ام إ�� أحدث �لما أمكن ذلك، و ع�� وجھ ا�خصوص  وترد اإلشارة .إل��ا تكتفي الوثيقة باإلشارة، ��اعل

القضائية الوثيقة كمدخل لالج��ادات  صممتو . املبادئ املعمول ��اب لتذك��اتم ف��ا ال�ي والقرارات 

 ذا املوضوع.شامل �شأن ه كعرضليس موضوع مع�ن، و  حول للمحكمة 

 ا�حق �� وال ينص أحدها ع�� بصر�ح العبارة بـ "األجانب" �او�روتو�وال� من االتفاقية تتعلق أح�ام قليلة .2

ال��اما��ا  �� القانون الدو�� ومع مراعاة قاعدة را�خة دول، بموجبال تحتفظ حيث املبدأ، منو . ال�جوء

قضية "سور�نغ ضد اململكة  فيف. وترحيلهم وإقام��م األجانب دخول  مراقبة��  با�حق ،االتفاقيةبموجب 

مسؤولية  عليھاملد�� قد ت��تب  �سليم حكمة للمرة األو�� أنامل )، قضتSoering c. Royaume-Uniاملتحدة" (

 باستمرار أن املحكمة منذ ذلك ا�حكم، قضت. و من االتفاقية 3 املادة ال�ي تقوم بالتسليم بموجبالدولة 

 ت��تب عنھو�التا��  ،3و 2 بموجب املادت�ن يطرح مسألةأجن�ي من قبل دولة متعاقدة قد �خص  ترحيل

ال�خص  أنجادة ووج��ة لالعتقاد بهناك أسباب عندما ت�ون  ،بموجب االتفاقيةولة مسؤولية تلك الد

إلحدى هات�ن  عاملة مخالفةللتعرض مل احقيقي اواجھ خطر إ�� بلد املقصد، سي املع�ي، �� حال ترحيلھ

أو  �يأجن ل�خص دولة متعاقدة ت بتقر�ر ما إذا �ان ترحيل�علقوقد بتت املحكمة أيضا �� قضايا املادت�ن. 

 ا�حياة ا�خاصة والعائلية الذي تضمنھ�حق �� اح��ام ا لان��ا� قد ش�ل الوطنية �اأراض�ھ إ�� لدخول رفضها

 من االتفاقية. 8املادة 

 بموجبتدب�� مؤقت  ل�حصول ع�� طلبتبدأ العديد من القضايا املتعلقة بال�جرة املرفوعة أمام املحكمة ب .3

ترحيل عدم � الدولة املد�� عل��ا �� مطالبةعادة  هذا التدب��اتخاذ  . و�تمثلمن الئحة املحكمة 39 املادة

 ).أدناه 60 الفقرةملتمسھ ( املحكمة �� بت أثناء ال�خص املع�ي
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I.   واإلجراءات املقابلة إ�� األرا�ىي الدخول 
 من االتفاقية 3املادة 

 »مهينة. ال يجوز إخضاع أي إ�سان للتعذيب وال لعقو�ات أو معامالت غ�� إ�سانية أو « 

 من االتفاقية 4املادة 

 . ال يجوز اس��قاق أي إ�سان وال استعباده. 1 «

 . ال يجوز إلزام أي إ�سان بتأدية عمل ج��ي أو إلزامي. 2

 . ال �عت�� عمال ج��يا أو إلزاميا بحسب هذه املادة: 3

االتفاقية، أو  (...)من  5� املادة أ) أي عمل متطلب �ش�ل عادي من �خص خاضع لالحتجاز وفقا للشروط املنصوص عل��ا �

 �� اإلفراج املشروط؛ 

ب) أي خدمة ذات طا�ع عسكري أو خدمة أخرى بديلة تحل محل ا�خدمة العسكر�ة اإللزامية، �� حالة املستنكف�ن ضم��يا 

 �� البلدان حيث �ع��ف �شرعية االستن�اف الضم��ي؛ 

 حياة أو رفاهية ا�جماعة؛ ج) خدمة متطلبة �� حال وجود أزمات أو �وارث ��دد 

 » د) أي عمل أو خدمة �ش�ل جزءا من االل��امات املدنية العادية.

 من االتفاقية 8املادة 

 . ل�ل �خص ا�حق �� اح��ام حياتھ ا�خاصة والعائلية وحرمة من�لھ ومراسالتھ.1 «

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

والذي �ش�ل فيھ هذا األخ�� تدب��ا ضرور�ا �� املجتمع الديمقراطي، لألمن الوط�ي أو السالمة العامة أو رفاهية البلد 

 » االقتصادية أو الدفاع عن النظام أو منع ا�جرائم ا�جزائية أو حماية ال�حة أو األخالق أو حماية حقوق الغ�� وحر�اتھ.

 امل�حق باالتفاقية 4من ال��وتوكول رقم  2ادة امل

. ل�ل �خص 2. ل�ل �خص موجود قانونيا ع�� أرا��ي دول ا�حق �� التنقل ف��ا بحر�ة واختيار م�ان إقامتھ ف��ا بحر�ة. 1 «

 حر�ة مغادرة أي بلد بما فيھ بلده.

ل�ي �ش�ل تداب�� ضرور�ة �� املجتمع املنصوص عل��ا وا يحوز وضع قيود ع�� حر�ة ممارسة هذه ا�حقوق غ�� تلك. 3

أو السالمة العامة أو ا�حفاظ ع�� النظام العام أو منع ا�جرائم ا�جزائية أو حماية ال�حة أو حماية  الديمقراطي لألمن الوط�ي

  .حقوق الغ�� وحر�اتھ

�ا القانون وت��رها املص�حة ، قيود ينص عل�1يجوز �� مناطق معينة وضع قيود ع�� هذه ا�حقوق املع��ف ��ا �� الفقرة . 4

 » .العامة �� املجتمع الديمقراطي

 امل�حق باالتفاقية 4من ال��وتوكول رقم  4املادة 

 » إن عمليات الطرد ا�جما�� لألجانب محظورة. « 

 

 �ش�� ال ، و األرا��ي الوطنيةجانب ا�� دخول األ  بصر�ح العبارةالتفاقية ا تحكم ال  أعاله، وردت اإلشارةكما  .4

 .دخول التأش��ة  ا�حصول ع�� يجب عليھ من إ��
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 لم شمل األسرة . أ

 اهذا الدخول شرطقد ت�ون دولة ما �� ظروف معينة ملزمة بقبول دخول �خص إ�� ترا��ا عندما ي�ون  .5

ا�حق �� اح��ام  وال سيما ،االتفاقية ال�ي تكفلهالبعض حقوقھ  ذلك ال�خصملمارسة  امسبقا ضرور�

 I.A.A. etا�حكم الصادر �� قضية "إ. أ. أ. وآخرون ضد اململكة املتحدة" ( حكمة ���خصت املا�حياة العائلية. و 

autres c. Royaume-Uni(  الفقرات)فيما يتعلق بلم  من االتفاقية 8املادة  بموجباملبادئ ذات الصلة )، 41-38

 .�� دولة متعاقدة مستقراع�� األقل  ي�ون أحد والد��مأجانب أطفال علق األمر ب�شمل األسرة �� حال 

��  ، بماهاقرار  استند إل��ااملعاي�� ال�ي �� م��را��ا  �ش�ل �اٍف  الوطنية أن ت��ز السلطات ع��و�التا��، يجب 

 .))El Ghatet c. Suisse(قضية "الغاتت ضد سويسرا" ( لطفلالعليا ل املص�حة ع�� ذلك

 ع��لم شمل األسرة ب وأن �سمح لهمبلد إقام��م لامل��وج�ن  تح��م خيارأن الدولة  ع�� 8 املادةال تفرض  .6

��  ا�حق املهاجر�ن فئات معينة منلاعتماد �شريع يمنح  ما دولة تقرر  أنلكن، بمجرد ما  الوطنية. األرا��ي

 املحكمة خلصتوهكذا، . 14املادة  أح�ام بما يتفق مع تقوم بذلكأن  ، يتع�ن عل��ان ينضم إل��م زوجهمأ

 Hode et Abdi�� قضية "هدى وعبدي ضد اململكة املتحدة" (  8 املادةباالق��ان ب 14 لمادةإ�� وجود ان��اك ل

c. Royaume-Uni (استقراره�عد  ��ا تزوج وهو ال�� ،يرخص للمدعية بااللتحاق باملد��لم ھ ع�� أساس أن  ��

 ا�حاصل�ن ع�� واملهاجر�ن  �ن قبل طل��م ال�جوءم��وجالذين �انوا الالجئ�ن أن الدولة املد�� عل��ا، �� ح�ن 

 إجراء �ون �جب أن يو �ان بإم�ان أزواجهم االلتحاق ��م.  تصر�ح إقامة مؤقت
ً
 مثال ( لم شمل األسرة مرنا

- (قضية "تانداوفعاال  اسريعو  هذه األدلة)،ومقبولية  روابط عائلية أدلة ع�� وجوداستخدام فيما يتعلق ب

 )).Mugenzi c. Franceا" ()، وقضية "موجن�ي ضد فر�سTanda-Muzinga c. Franceموز�نغا ضد فر�سا (

مو�يالنز�ال مايي�ا و�اني�ي ميتو�غا ضد "قضية  لم شمل أسر الالجئ�ن ��لسينار�و آخر �� نظرت املحكمة  .7

حصلت ع�� اع��اف من  قد و�انت املدعية األو��). Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique" (ب�جي�ا

 الهولندية، ا�حامل ل�جنسية شقيقها،من اإلقامة الدائمة، وطلبت  الجئة وحصلت ع�� وضعكندا بصف��ا 

�انت �عيش حيث  من بلدها األص�� أن يجلب لها ابن��ا البالغة من العمر خمس سنوات (املدعية الثانية)

  أن ير�� الطفلة، و مع جد��ا
ُّ
قامت  ب�جي�ا،وعند وصول الطفلة إ�� . ��ا من االلتحاق بأمهاإ�� ح�ن تمك

ا إ�� بلده ترحيلهارهن االعتقال قبل  بوضع املدعية الثانية ،لم شمل املدعيت�نبدال من �سهيل السلطات، 

  ).91-72(الفقرات  8 لمادةا�ا لخلصت املحكمة إ�� أن هذا السلوك ش�ل ان��و  األص��.

شمل األسرة  بلما رفضت السلطات طلب ،) [الغرفة الك��ى]Biao c. Danemark�� قضية "بياو ضد الدنمارك" ( .8

مختلف مع  �ش�ل املت�عفقد  ،�التا��و . صلة بدولة أخرى  �انت لهم املعني�ن األ�خاص ع�� أساس أن

حصلوا ع�� هذه ا�جنسية  الذين الوالدة وأولئك منذ املد�� عل��ا جنسية الدولة الذين يحملون �خاص األ

الصادر ��  قرار ال� و�. 8 املادةباالق��ان بمن االتفاقية  14 لمادةن��اك لخلصت املحكمة إ�� وجود االحقا. و 

إال ع�� حاالت "زواج  ال تنطبق 8 املادة أن قضت املحكمة ،)Schembri c. Malte" (شم��ي ضد مالطا" قضية

يكن ال�خص األجن�ي  لم ،)Taddeucci et McCall c. Italieاملص�حة". و�� قضية "تادو���ي وماك�ال ضد إيطاليا" (

إ�� نيل ترخيص باالستقرار ف��ا  بل عل��ا الدولة املد�� أرا��ي إ�� ترخيص للدخول  س�� إ�� ا�حصول ع���

السلطات منح تصر�ح وقد رفضت  رجل�ن، املدعيانو�ان ). دناهأ 46إ��  44من  �ش�ل عام، الفقرات ،انظر(

هذا  بأن املحكمةوقضت . األول املد�� عالقة مع  ��ع، الذي �ان للمد�� الثا�ي سباب عائليةأل قامة اإل

 .8 ةاملادباالق��ان ب 14 لمادةل اان��ا� ش�ل الرفض
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 4منح التأش��ات وتطبيق املادة  . ب

 ذات ا�جنسية املد��، ة، توفيت ابن)Rantsev c. Chypre et Russie" (رانتسف ضد ق��ص وروسيا"�� قضية  .9

�عد أيام قليلة من  ق��ص ملكية خاصة �� �� ظروف غامضة �عد سقوطها من نافذة عقار ذي الروسية،

لم تمتثل  ق��ص وقضت املحكمة بأن فنان املال�� الليلية"." تأش��ة وصولها ا�� البالد مستفيدة من

ع�� االتجار بالبشر ��  لرغم من وجود عناصر تدلأل��ا، ع�� ا 4املادة  املنبثقة عن الل��اما��ا اإليجابية

والقلق املع�� عنھ �� تقار�ر مختلفة �ش�� إ�� غياب سياسة لل�جرة وإ�� الثغرات التشريعية �� هذا  ق��ص

، املفروضةالسلطات لم تتخذ التداب�� فإن  ق��ص،النساء القادمات إ�� املجال ال�ي �سهل ظاهرة االتجار ب

االتجار  البنة املد�� من حماية عملية وفعالة الفنان�ن" أش��ةت"لـ يق����ال نظامال م يمنحل و�التا��،

 �� إصدار الفع�� االل��ام اإلجرائي بالتحقيق مسألةوقد جرى تناول ). 293-290الفقرات ( االستغاللو 

. وآخرون ضد � القرار الصادر �� قضية "ت. إ� االتجار بالبشر قضاياالدولة ��  أعوانقبل  من التأش��ات

 ).T.I. et autres c. Grèceاليونان" (

 منع الدخول إ�� األرا�ىي وحظر السفر . ت

�عد حظر الدخول إ�� أرا��ي دولة ما تدب��ا يحظر ع�� �خص ما العودة إ�� الدولة ال�ي جرى ترحيلھ م��ا.  .10

عت��ون تم اتخاذه عادة لف��ة محددة، ��دف إ�� ضمان عدم حصول األفراد الذي �ُ هذا التدب��، الذي ي

و�النسبة للدول ال�ي  .وعدم ترخيص دخولهم إ�� أرا��ي تلك الدولة تأش��ة خط��ين أو غ�� مرغوب ف��م ع��

نغن شاملعلومات  نظامتد�� �� قاعدة بيانات  ل��جَّ  الدخول  حظر  فإن عمليات شنغن، فضاء تنت�ي إ��

)SIS .(��  داليا ضد فر�سا"القرار الصادر �� قضية) "Dalea c. France(، املد�� ��جيل املحكمة أن قضت �� 

رى، قضايا أخ� . و�ن االتفاقيةم 8 املادة ا�حق �� اح��ام ا�حياة ا�خاصة الذي تحميھين��ك  لم هذا النظام

) Nada c. Suisse" (ندى ضد سويسرا"�� قضية  8بموجب املادة : نظرت املحكمة �� تأث��ات حظر السفر

��جيل ال�خص املع�ي ع�� قائمة تضعها وتحد��ا منظمة املفروض نتيجة  حظر السفر] (الغرفة الك��ى [

 �� 4رقم  من ال��وتو�ول  2املادة  و�موجب ،)أ�شطة إرهابيةتورطهم ��  شتبھ ��ة باأل�خاص املاألمم املتحد

 أو البلد املع�ي املخالفات لقانون حظر السفر ملنع (تطبيق  )Stamose c. Bulgarie" (ستاموز ضد بلغار�ا"قضية 

 املتعلق بال�جرة). رى بلدان أخ

 �� أعا�� البحار اإلعادة القسر�ةعمليات  . ث

)[الغرفة الك��ى]، نظرت املحكمة Hirsi Jamaa et autres c. Italieقضية "ه����ي جامع وآخرون ضد إيطاليا" ( �� .11

 200 أعا�� البحار. و�ان املدعون ينتمون إ�� مجموعة من حوا��عمليات اإلعادة القسر�ة ��  مسألة ��

لدولة املد�� ل �� أعا�� البحار من قبل خفر السواحل اع��اضها تم – ل�جوء �ان من بي��م طالبون  –مهاجر 

إجراءات �� إطار إعاد��م إ�� ليبيا  وتمتدولة طرف أخرى.  واليةل التا�عةالبحث واإلنقاذ  منطقة��  عل��ا،

 وقضت لطلب ال�جوء.الفرصة  مله تتاح دون أن ،اليبيو  إيطاليابموجب اتفاق ثنائي سابق ب�ن  وجزةم

بموجب املادة األو�� من االتفاقية أل��م  الدولة املد�� عل��ا واليةضمن  هؤالء األ�خاص �انوا املحكمة أن

السلطات  هذهأن  ت��ت املحكمةواع تلك الدولة. سلطات �انوا تحت مراقبة �� أعا�� البحار، عندما �انوا

من  شرعي�نكمهاجر�ن غ��  ايبيإ�� ل �انت �عرف أو �ان من الواجب أن �عرف أن إعادة هؤالء األ�خاص
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�م لن يتمتعوا بأي نوع من ا�حماية ولن �ستفيدوا من أ�و  مخالفة لالتفاقية، عاملةمل شأ��ا أن �عرضهم

 عدم تقديم من جديد أن املحكمة وأكدتية. األصل ا��مبلدال��حيل التعسفي إ��  �افية ضد خطرضمانات 

ال ال�جوء �� ليبيا  نظام ال�ي يمكن أن تواجههم �سبب غيابللمخاطر  وعدم شرحهمال�جوء املدع�ن لطلب 

إ�� وجود  أيضا. وخلصت من االتفاقية 3املادة  ل��اما��ا بموجباالمتثال الالدولة املد�� عل��ا من  �عفي

 4املادة من االتفاقية و  3 باالق��ان باملادة تفاقيةاالمن  13 لمادةلو  4رقم  من ال��وتو�ول  4 لمادةل ان��اك

 .4رقم  من ال��وتو�ول 
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II.  دخول أرا�ىي الدولة املد�� عل��ا 
 

 من االتفاقية 3املادة 

 »ال يجوز إخضاع أي إ�سان للتعذيب وال لعقو�ات أو معامالت غ�� إ�سانية أو مهينة. « 

 االتفاقية من 5املادة 

ل�ل �خص ا�حق �� ا�حر�ة واألمن. ال يجوز حرمان أي إ�سان من حر�تھ، إال �� ا�حاالت التالية ال�ي ينص عل��ا . 1 «

 القانون: 

 أ) إذا �ان ال�خص محتجزا قانونيا ع�� أثر إدانتھ من محكمة ذات اختصاص؛ 

� قرار صادر بحقھ وفقا للقانون عن محكمة، أو ب) إذا �ان ال�خص مخضعا العتقال أو احتجاز قانوني�ن لتمرده ع�

 لضمان تنفيذ ال��ام منصوص عليھ �� القانون؛ 

ج) إذا �ان ال�خص معتقال أو محتجزا �غية مثولھ أمام الهيئة القضائية ذات االختصاص، عندما توجد أسباب 

رت�اب جر�مة أو من الفرار �عد مقبولة لالشتباه �� ارت�ابھ جر�مة أو دواع معقولة لالعتقاد بضرورة منعھ من ا

 ارت�ا��ا؛ 

حتجازه القانو�ي لتقديمھ د) �� حالة االحتجاز القانو�ي لقاصر �� السن، بقرار متخذ �� إطار تر�يتھ املراقبة، أو ا

 للسلطة املختصة؛ 

 تشرد؛ ه) �� حالة االحتجاز القانو�ي ل�خص مرجح �شره مرضا معديا، أو ألخبل، أو لسك��، أو ملدمن، أو مل

و) �� حالة االعتقال أو االحتجاز القانوني�ن ل�خص ملنعھ من دخول األرا��ي �ش�ل غ�� قانو�ي، أو ل�خص متخذ 

 بحقھ إجراء طرد أو �سليم.

 . يجب إعالم أي �خص معتقل وضمن املهلة األقصر و�� لغة يفهمها، بأسباب اعتقالھ و�أي ��مة موجهة إليھ؛2

.ج من هذه املادة، فورا أمام قاض 1و محتجز وفقا للشروط املنصوص عل��ا �� الفقرة . يجب مثول �ل �خص معتقل أ3

أو حاكم آخر مخول قانونيا مزاولة وظائف قضائية، ولهذا ال�خص ا�حق �� أن يحاكم ضمن مهلة معقولة أو أن يفرج 

 .عنھ �� انتظار محاكمتھ. و�جوز إخضاع اإلفراج عنھ لكفالة تؤمن مثولھ أمام املحكمة

. ل�ل �خص محروم من حر�تھ باالعتقال أو االحتجاز، ا�حق �� التماس املحكمة �ي تنظر �سرعة �� قانونية احتجازه أو 4

 تأمر باإلفراج عنھ إذا �ان االحتجاز غ�� قانو�ي.

 » . ل�ل �خص �حية اعتقال أو احتجاز �� ظروف مخالفة ألح�ام هذه املادة، ا�حق �� ا�ج��.5

 امل�حق باالتفاقية 4�وتوكول رقم من ال� 2املادة 

. ل�ل 2. ل�ل �خص موجود قانونيا ع�� أرا��ي دول ا�حق �� التنقل ف��ا بحر�ة واختيار م�ان إقامتھ ف��ا بحر�ة. 1 «

 �خص حر�ة مغادرة أي بلد بما فيھ بلده.

�� ضرور�ة �� املجتمع . يحوز وضع قيود ع�� حر�ة ممارسة هذه ا�حقوق غ�� تلك املنصوص عل��ا وال�ي �ش�ل تداب3

أو السالمة العامة أو ا�حفاظ ع�� النظام العام أو منع ا�جرائم ا�جزائية أو حماية ال�حة أو  الديمقراطي لألمن الوط�ي

 حماية حقوق الغ�� وحر�اتھ. 

��رها املص�حة ، قيود ينص عل��ا القانون وت1. يجوز �� مناطق معينة وضع قيود ع�� هذه ا�حقوق املع��ف ��ا �� الفقرة 4

 » .العامة �� املجتمع الديمقراطي
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 امل�حق باالتفاقية 4من ال��وتوكول رقم  4املادة 

 » إن عمليات الطرد ا�جما�� لألجانب محظورة. « 

 وضاع ا�حدوديةاأل  . أ

ع ف��ا حرس حاالت منَ ، �� 3باملادة  مق��نة 13املادة من االتفاقية و  3املادة  بموجبأيضا،  نظرت املحكمة .12

كي�ي "قضية ( الن�ول �� ميناءبعدم السماح لهم � ،الدولة املد�� عل��ا دخول إقليم أ�خاصا من�حدود ا

(قضية "م. أ.  بري ي حدودمع�� عدم السماح لهم �عبور �أو  ))Kebe et autres c. Ukraine" (وآخرون ضد أوكرانيا

طلب  ��جيل رفض ال�جوء، أو طلبهم من تقديم ))، ومنعِ M.A. et autres c. Lituanieخرون ضد لتوانيا" (وآ

" شر�في وآخرون ضد إيطاليا واليونان"قضية  ��. وتقديمهم الطلب ند، عوفتح إجراء ال�جوء ال�جوء

)Sharifi et autres c. Italie et Grèce(،  قد دخلوا اليونان ومن هناكأفغا�ستان القادمون من، �ان املدعون ،، 

شرطة ا�حدود "، اع��ض��م أن�ونا" ند وصولهم إ�� ميناء. وعإيطاليا ع�� م�ن سفن متجهة إ�� خلسة ركبوا

هم تتاح ل إ�� اليونان دون أن و�طردهم م��ا ع�� الفور إ�� القوارب ال�ي هبطوا امت بإعاد��مقاإليطالية، و 

إ�� املحكمة  . وخلصتبحقوقهم إخبارهم أو فوري أو م��جم إ�� محامال�جوء أو التحدث  الفرصة لطلب

 معرض�ن، حيث �انوا اإلعادة القسر�ة للمدع�ن إ�� أفغا�ستان�سبب  من االتفاقية 3للمادة  إيطاليا ان��اك

من ال��وتو�ول  4لمادة لو  ،3املادة مق��نة ب 13لمادة أيضا ل يطالياك إان��ا خلصت إ��كما . لسوء املعاملة

 تمكن املدعون من، ]��ى الغرفة الك) [Ilias et Ahmed c. Hongrie" (إلياس وأحمد ضد املجر"قضية  ��و .4رقم 

لم �انوا �� منطقة عبور ع�� ا�حدود ب�ن املجر وصر�يا، لكن السلطات املجر�ة  بينماتقديم طلب ال�جوء 

عن عدم قبول طلبا��م بال�جوء أعلنت  عندما 3املادة  ع�� الدول بموجب الواقعل��ام اإلجرائي تف باال

يقوم بدراسة هذه الطلبات من حيث املوضوع (الفقرة سلث آمن اثبلد اف��اض أن صر�يا  إ�� استندت حيث

 ه).أدنا 30

 �عبور أفراد قام حيث  ،) [الغرفة الك��ى]N.D. et N.T. c. Espagne�� قضية "ن. د. ون. ت. ضد إسبانيا" ( .13

 املحكمةمن عددهم الكب��، قضت وة واالستفادة عمدا ، وذلك باستخدام القدون ترخيصا�حدود ال��ية 

ذا طبيعة من شأ��ا أن  املعني�ن األفراد سلوكي�ون  ح�ى عندما تنطبق 4رقم  ال��وتو�ول  من 4 املادةأن 

معيار إ��  وأشارت املحكمة. ل�خطر األمن العامض تصعب السيطرة عل��ا و�عر حالة من االضطرابات تن��ئ 

الدولة  تما إذا �انمتحقق الأوال، يجب : مثل هذه الظروف �� هذه املادةاالمتثال ل�� مزدوج الفروع للنظر 

ال�ي  ال سيما اإلجراءات ا�حدوديةمشروعة للدخول، وسيلة قد وفرت إم�انية حقيقية وفعلية للوصول إ�� 

� وجھ ع� 3املادة  ع�� أساس حمايةبا� اطلبيقدم  أن �خطر االضطهادمعرض ي �خص يمكن أل  بموج��ا

؛ االتفاقية معا�جة الطلب بطر�قة تتفق مع املعاي�� الدولية، بما �� ذلكب و�� ظروف �سمح ،ا�خصوص

 هناكما إذا �انت تحديد يجب  دون أن �ستخدمها األجانب، عندما توفر الدولة هذه اإلم�انية ثانيا،و 

 إ�� هذه األسباب غياب يؤديقد و . الدولة�عزى إ�� موضوعية حقائق  ���ستند إ لهذا االمتناع أسباب قاهرة

. وضعهم �ش�ل فرديلالسلطات  عدم دراسةت��ير إ�� ، و األ�خاص املعني�ن سلوكاعتبار الوضع كنتيجة ل

 ال��وتو�ول  من 4لمادة لأي ان��اك إ�� عدم وجود املحكمة خلصت  ،).N.D. et N.T." (ت. ون . د. ن"قضية  ��

ية زامال �عفي الدول املتعاقدة من إلع�� أن هذا االستنتاج  تشدد الك�� ،القضية وقائعبالنظر إ��  4رقم 

الضمانات املنبثقة عن االتفاقية، بما �� ذلك حظر اإلعادة القسر�ة، �� تداب��ها الرامية إ��  اح��ام وضرورة
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من االتفاقية ��  3و 2املادت�ن  ضم�ي الن��اكخطر ب تتعلقلم  ،حديثةأخرى  قضيةو�� حدودها.  حماية

 بموجبشرطة ا�حدود السلوفاكية من قبل  أوكرانيا ال��حيل، خضع املدعون إ�� اإلعادة القسر�ة إ�� حال

 بحضور موحدة  طرحت عل��م أسئلة، حيث املعني�نمع  وج��ةمقابالت  إجراء �عدمعيار�ة بالطرد  قرارات

)). *Asady et autres c. Slovaquieة (قضية "أسدي وآخرون ضد سلوفاكيا"* (مركز الشرط� فوري � م��جم

من و  الكفيلة بدعم عدم ترحيلهمحجج استفادوا من إم�انية �افية لتقديم ا� املدع�نأن  املحكمةوقضت 

 . 4رقم  من ال��وتو�ول  4 لمادةل ان��اكوخلصت إ�� عدم وجود ، فردي إم�انية دراسة وضعهم �ش�ل

 قبالتاالحتجاز �� منطقة العبور أو �� مركز االس . ب

لالستقبال من  مركز �ان �خص أجن�ي محتجز �� منطقة العبور أو تحديد ما إذا يطلب من املحكمة  عندما .14

 فإ��ا �حرمان من ا�حر�ة،�تھ �� التنقل أو ر لتقييد حض هو�ة املهاجر�ن و��جيلهم، قد �عرَّ  تحديد جلأ

 خياراتا�و  الوضع ال�خ��ي )1 :يمكن ت�خيصها ع�� النحو التا�� مجموعة من العوامل تأخذ �� االعتبار

مدة ) 3 هذا النظام؛من  هدفاملعنية وال �� الدولةا�جاري بھ العمل النظام القانو�ي  )2 ؛لفرداملتاحة ل

ال�خص  ال�ي يتمتع ��ا الهدف املنشود وا�حماية اإلجرائية ال سيما �� ضوءا ال�ي تتم مراعا��و  ،التدب��

 ال�ي عا�ىأو  ال�خص املع�ي ع�� �ش�ل ملموسالقيود املفروضة  ودرجةطبيعة ) 4 الوقائع؛ وقت املع�ي ��

؛ وقضية "إلياس 138 ) [الغرفة الك��ى]، الفقرةZ.A. et autres c. Russie(قضية "ز. أ. وآخرون ضد روسيا" ( ام��

ب�ن م��ت املحكمة ). و 218-217الفقرتان  ،) [الغرفة الك��ى]Ilias et Ahmed c. Hongrieوأحمد ضد املجر" (

تنطبق عليھ (قضية  االتفاقية من 5املادة  قضت أن الذي ،داخل املطار لعبور ا منطقةاالحتجاز املطول �� 

ية حدوداإلقامة �� منطقة عبور  و��ن ،) [الغرفة الك��ى])Z.A. et autres c. Russie"ز. أ. وآخرون ضد روسيا" (

 Ilias et Ahmed(قضية "إلياس وأحمد ضد املجر" ( ون نتيجة معا�جة طل��مينتظر ال�جوء  طال�يلبر�ة 

c. Hongrie([الغرفة الك��ى] ( قضية "ج. ر. وآخرون ضد  ��و. غ�� قابلة للتطبيق 5 املادة قضت أن، حيث

إ�� جز�رة وصولهم  بمجردأفغان، جرى اعتقال املدع�ن، وهم مواطنون ، )J.R. et autres c. Grèceاليونان" (

هم). و�عد مرور شهر، ��جيلاملهاجر�ن وتحديد هو���م و  استقبال فيال (مركز �� مركز إيداعهمتم خيوس و 

أ��م حرموا . واعت��ت املحكمة خالل ال��ار با�خروج للمدع�ن محوُس  نصف يوم إ�� مركز مفتوحتحول املركز 

 ركز امل منذ أن أصبح�� املركز، ولكن  تواجدهمالشهر األول من  خالل 5املادة  من حر���م باملع�ى املقصود ��

 .�حر�ة ا�حركة تقييدلم �عودوا خاضع�ن إال لمفتوحا خالل ال��ار، 

 (و)) 1، الفقرة 5ة (املادة االحتجاز املطبق �� إطار مراقبة ال�جر  . ت

 املبادئ العامة  .1

�� نوع�ن من  للدولة بتقييد حر�ة األجانب �� إطار مراقبة ال�جرة (و) من االتفاقية 1، الفقرة 5�سمح املادة  .15

باعتقال واحتجاز طال�ي ال�جوء واملهاجر�ن طاملا لم  من هذه املادة للدولة ا�جزء األول �سمح : ا�حاالت

 54 إ�� 52�� الفقرات من  الثا�ي ا�جانبوسيتم التطرق إ�� بالدخول إ�� أراض��ا،  يحصلوا ع�� ترخيص

وتبقى مسألة معرفة م�ى يتوقف ا�جزء األول عن التطبيق ألن ال�خص املع�ي مِنح ترخيصا رسميا . أدناه

و مو��ى ضد إ�� حد كب�� بالقانون الوط�ي (قضية "سوس ةرهين ف��ا، بالدخول إ�� أرا��ي الدولة أو اإلقامة
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حيث نظرت  )،O.M. c. Hongrie" (أو. م. ضد املجر؛ انظر أيضا قضية "97، الفقرة)Suso Musa c. Malte(مالطا" 

أك�� الوط�ي ع�� نظام القانون ينص  (ب): 1، الفقرة 5بموجب املادة  �� احتجاز طالب ل�جوءاملحكمة 

أنھ ليس من  و�التا��، اعت��ت املحكمةاالتفاقية،  االمتثال الصارم ملتطلبات نا��ئ عننظام مالءمة من 

ب أن ي�ون و�ج(و)).  1، الفقرة 5املادة  بموجبمن ا�حر�ة  ا�حرمانمسألة شرعية  الضروري دراسة

ع�� وجھ ا�خصوص  و�جب أن �ستند �ا العامة. متطلبا�و  5من املادة  الغرض مع اتفقم ن ا�حر�ةا�حرمان م

فإن اح��ام هذه ومع ذلك، الوط�ي. لقانون ية لش�لاملوضوعية والقواعد الم أن يح�� أساس قانو�ي و  إ��

ا �عسفيھ يبقى الوط�ي، لكنبموجب القانون  مشروعاحرمان من ا�حر�ة : يمكن أن ي�ون ال يكفيالقواعد 

تدفق  ). ففي حال67) [الغرفة الك��ى]، الفقرة Saadi c. Royaume-Uni(قضية "السعدي ضد اململكة املتحدة" (

شر�طة  ط�ي،اعتبار أن النظام القانو�ي الو يمكن عموما  الدولة،ع�� حدود ال�جوء  طال�ي أعداد كب��ة من

 اسم مثال ع��ببساطة،  طاملا أنھ ينص 5املادة  �� �ستو�� شرط القانونية املنصوص عليھ ،تعسفال حظر

امل��رة لھ األسباب و هذا القرار،  وش�لعبور، للا�حرمان من ا�حر�ة �� منطقة ب املختصة باألمرسلطة ال

تصاف القضائية املتاحة طبقا ملا تقتضيھ وكذلك سبل االن، �� املنطقة واملدة القصوى لالحتجاز، وحدوده

) [الغرفة الك��ى]، الفقرة Z.A. et autres c. Russie(قضية "ز. أ. وآخرون ضد روسيا" ( 5املادة  من 4الفقرة 

ا�حرمان من  استند ف��احاالت ��  ل،ع�� سبيل املثا القانونية،شرط  مسألة اح��ام وقد طرحت ).162

األساس القانو�ي لم يكن حيث أو  ،))Amuur c. France" (عمور ضد فر�سا"قضية (إداري  منشور  إ��ا�حر�ة 

ا قضية "خليفية وآخرون انظر أيض ؛)Nolan et K. c. Russie" (ضد روسيا. نوالن وك"قضية ( ل�جمهور  متاحا

 أوالسماح بالدخول مجددا)، اتفاق ب ت�علق��ى]، ال�ي ) [الغرفة الكKhlaifia et autres c. Italieضد إيطاليا" (

 Mathloom" (ماثلوم ضد اليونان"قضية ( �حرمان من ا�حر�ةمدة قصوى لالقانون ع�� أي  لم ينص حيث

c. Grèce(() "و�� قضية "نبيل وآخرون ضد املجر .Nabil et autres c. Hongrie،( التحقق ب املحاكم الوطنية لم تقم

ا�حرمان من مدة الشروط املنصوص عل��ا �� القانون الوط�ي لتمديد اح��ام من  ع�� النحو الواجب

 )).(و 1 ، الفقرة5املادة   ا�جزء الثا�ي من �� اندرجتا�حر�ة، وال�ي 

ا�حرمان من ي�ون أن  املفروضمن  ليس ضعف خاص، بالغا وال �عا�ي من أي املع�ي عندما ي�ون ال�خص .16

أن ي�ون يجب  لكن �� املقابل، ال ). و( 1، الفقرة 5 املادة أح�ام مع ا �ش�ل معقول ح�ى يتفقضرور� ا�حر�ة

 يجب فرض و�التا��،. ف"التعس ضدضمانة  "(و) 1 الفقرة 5املادة  ا�جزء األول من و�الفعل، يضع .�عسفيا

 من �خص �� منع املتمثل الهدفب مرتبطا ارتباطا وثيقا ي�ون  �جب أنو  ؛نية حسنب ا�حرمان من ا�حر�ة

هذا  ألن ،مناسب�ن ھوظروف قضائھ م�ان الدولة؛ و�جب أن ي�ون  أرا��ي إ�� بطر�قة غ�� مشروعة الدخول 

غالبا ما يفرون من أجانب رائم جنائية ولكن ع�� أ�خاص ج ا�حرمان من ا�حر�ة ال يطبق ع�� جناة ارتكبوا

تحقيق الهدف لمدتھ األجل املعقول الضروري تجاوز ال يجب أن ت ،بلدهم خوفا ع�� حيا��م؛ و�� األخ��

). و�� 74) [الغرفة الك��ى]، الفقرة Saadi c. Royaume-Uniاملنشود (قضية "السعدي ضد اململكة املتحدة" (

 من االتفاقية 3 للمادة ان��اك هناك أن ي�ون حال عدم مالءمة م�ان وظروف ا�حرمان من ا�حر�ة، يمكن 

) [الغرفة M.S.S. c. Belgique et Grèceقضية "م. س. س. ضد ب�جي�ا واليونان" ( ع�� سبيل املثال، انظر،(

 .HA.A)، وقضية ها. أ. ضد اليونان" (S.Z. c. Grèce؛ وقضية "س. ز. ضد اليونان" (234-205الك��ى]، الفقرات 

c. Grèce.(( 
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 ةاأل�خاص ذوو الهشاش  .2

ق  .17  من هشاشةع�� األطفال واأل�خاص الذين �عانون  يانات إضافية ضد االعتقال التعسفضمتطبَّ

املطالبة ع��  �نقادر هؤالء األ�خاص �ون ييجب أن  ،فعلية ةهذه الضمانات حماية، ول�ي توفر لهم خاص

املطابقة (قضية جراءات اإل  علومات �شأنيحصلوا ع�� مأن أوجھ الهشاشة ال�ي �عانون م��ا و فحص ب

 Abdi)، وقضية "عبدي محمود ضد مالطا" (Thimothawes c. Belgique"ثيموثاويس ضد ب�جي�ا" (

Mahamud c. Malte((.  هشاشة األ�خاصتقدير  تتأخر ��أو  تداب�� إيجابيةالسلطات عندما ال تتخذ و 

��ا (قضية "عبد هللا حسن نيجدية حول  اش�و� ين��ئيمكن أن ي�ون عامال  القصور هذا فإن املعني�ن، 

)، وقضية "عبدي Abdullahi Elmi et Aweys Abubakar c. Malteل�ي وعو�ص أبو�كر ضد مالطا" (ع

 تفق معغ�� محر�ة ا�من أفراد ضعاف حرمان يعد و )). Abdi Mahamud c. Malteمحمود ضد مالطا" (

أخرى قسر�ة منھ عن طر�ق تداب��  نشودإذا �ان من املمكن تحقيق الهدف امل) و( 1، الفقرة 5 املادة أح�ام

ا�خاصة ب�ل حالة ع�� ظروف الحلول أخرى �� ظل �� النظر  الوطنيةو�التا�� يجب ع�� السلطات  ،أخف

إ�ا�� -ضية "يوح، قالثا�ي �خصوص ا�جانب، و )Rahimi c. Grèce" (رحي�ي ضد اليونان"قضية (حدة 

و�مكن لالحتجاز املفروض ع�� أطفال أو )). Yoh-Ekale Mwanje c. Belgiqueموان�� ضد ب�جي�ا" (

(و)  1، الفقرة 5بموجب املادة أن يث�� �ساؤالت ليس فقط  أ�خاص آخر�ن ضعاف ألغراض مراقبة ال�جرة

، وا�جوانب بالنظر إ�� ظروف االحتجاز، ومدتھال سيما  ،3بموجب املادة ولكن أيضا  ،فحسب التفاقيةمن ا

 ،مل�حو��ن من ا�حر�ةغ�� ا �نر عليھ (فيما يتعلق بحرمان القاص االحتجاز  وتأث�� لهشاشة ال�خصالفردية 

 االج��اداتم�خص انظر كذلك الثا�ي، و  ل�جانب ) بالنسبةPopov c. Franceانظر قضية "بو�وف ضد فر�سا" (

وفيما يخص ؛ ) S.F. et autres c. Bulgarie" (وآخرون ضد بلغار�ا. ف. س"قضية  القضائية للمحكمة ��

 Abdullahi Elmi et Aweysقضية "عبد هللا عل�ي وعو�ص أبو�كر ضد مالطا" ( انظر ن،غ�� امل�حو�� �نصر االق

Abubakar c. Malte،  رحي�ي ضد اليونان"وقضية) "Rahimi c. Grèce(،  مو�يالنز�ال مايي�ا و�اني�ي "وكذلك قضية

إ�� حدوث  املحكمة، حيث خلصت )Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique" (ميتو�غا ضد ب�جي�ا

وفيما يتعلق  جد �� بلد آخر؛او تأمها ت�انت بينما حق الطفلة ال�ي حرمت من ا�حر�ة  ��  3 لمادةان��اك ل

 .Aden Ahmad cقضية "عدن أحمد ضد مالطا" ( انظر ،من ذوي االحتياجات ال�حية ا�خاصةبالغ�ن بال

Malteإ�ا�� موان�� ضد ب�جي�ا" (-) وقضية "يوحYoh-Ekale Mwanje c. Belgique وكذلك قضية "محموندي ،(

التاسع  شهرها �� امرأة حاملب ال�ي �انت تتعلق قضيةال ،)Mahmundi et autres c. Grèceوآخرون ضد اليونان" (

هشاشة طالب ل�جوء تقييم  �شأن ،53الفقرة  ،)O.M. c. Hongrie" (ضد املجر. م. أو" يًضاأ انظر من ا�حمل؛

ينت�ي إ�� املثليات واملثلي�ن ومزدو�� امليل ا�جن��ي ومغايري الهو�ة ا�جنسانية وحام�� صفات ا�جنس�ن �� 

 يمكن أن يطرح مش�لةغ�� امل�حو��ن و�التا��، فإن احتجاز القاصر�ن  (و). 1، الفقرة 5إطار تطبيق املادة 

القضائية  االج��اداتم�خص  انظر(تجاه األطفال والبالغ�ن ع�� حد سواء  االتفاقية من 8 بموجب املادة

 .))Bistieva et autres c. Pologne" (بيسلييفا وآخرون ضد بولندا" للمحكمة �� قضية

 الضمانات اإلجرائية  .3

سباب باأل ، سهلة الفهمو بلغة �سيطة ، ھلااعتقتم السلطات بإخطار أي �خص  5 املادة من 2الفقرة تلزم  .18

 4فقرة محكمة بموجب الأمام  الطعن �� شرعي��ا ح�ى يتس�ى لھمن ا�حر�ة،  ھحرمان� والوقائعيةقانونية ال

 ). و�جب إبالغھ115، الفقرة ]الغرفة الك��ى ) [Khlaifia et autres c. Italie" (خليفية وآخرون ضد إيطاليا"قضية (
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هذه قد ال يقدمون  املوظف�ن الذين يحرمونھ من حر�تھ، لكن "أقرب وقت ممكن ��ذه املعلومات "��

 املعلومات �� وقت مبكر ما يكفي من لتحديد ما إذا �ان ال�خص قد تلقى . و بال�امل ع�� الفور  املعلومات

أيضا قضية "شون�ا ضد  ؛ انظر) ibidem(املرجع نفسھ (القضية  خصوصيات مراعاةيجب �ش�ل �اف، 

 ،) [الغرفة الك��ى]Saadi c. Royaume-Uni) وقضية "السعدي ضد اململكة املتحدة" (Čonka c. Belgiqueب�جي�ا" (

 )).Dbouba c. Turquie) وقضية "دبو�ا ضد تركيا" (Nowak c. Ukraineوقضية "نوواك ضد أوكرانيا" (

 من 4الفقرة  أن) 36)، الفقرة A.M. c. Franceالقرار الصادر �� قضية "أ. م. ضد فر�سا" ( �� املحكمة قضت .19

ع��  قابلة للتطبيق �انتغ�� وج��ة) ا�حرمان من ا�حر�ة مدة �ون ف��ا (ال�ي  تتعلق با�حاالت ال�ي ت 5 املادة

  أيام ونصف ثالثة احتجاز ملدة
ُ
أح�ام هذه الفقرة سمح و� باالقتياد إ�� ا�حدود. قرارتنفيذ بق ��دف ط

الش�لية املوضوعية و  للشروط مراجعةالقا��ي ل�حصول ع��  خص املحروم من حر�تھ بال�جوء إ��لل�

(قضية "خليفية وآخرون ضد  1 ، باملع�ى املقصود �� الفقرةا�حرمان من ا�حر�ة "قانونيةاألساسية لـ"

قضية "أ.  ع�� وجھ ا�خصوص، أيضا، أنظر ؛131) [الغرفة الك��ى]، الفقرة Khlaifia et autres c. Italieإيطاليا" (

�� ا�حاالت  قضائيةالمراجعة لالنطاق املناسب ل، �شأن 41-40)، الفقرتان A.M. c. Franceم. ضد فر�سا" (

 الفقرة 5املادة  االعتقال اإلداري بموجب�� إطار مراجعة قانونية و(و).  1، الفقرة 5 ادةامل ضمن ال�ي تندرج

املرجع (ال��حيل  تنفيذ قرارع��  أثر إيقا��إلجراء ي�ون لمن الضروري أن ليس ، املطبق ��دف ال��حيلو) ( 1

ن م أو محاميھ يجري ال��حيل بطر�قة تمنع ال�خص املع�ي ومع ذلك، عندما ).38، الفقرة )ibidem(نفسھ 

(قضية "شون�ا ضد  هناك ان��اك لهذا ا�حكم، ي�ون 5 املادةمن  4الطعن �� القرار طبقا ألح�ام الفقرة 

هذا � ف��ا أفراد حرموا من ا�حر�ة بأسباب قضايا لم يخ�َ �� وقضت املحكمة )). Čonka c. Belgiqueب�جي�ا" (

املفروض عل��م قد تم تجر�ده من ا�حرمان من ا�حر�ة  �� الطعن ��اإلجراء، أن حق األطراف املعنية 

). 132، الفقرة ) [الغرفة الك��ى]Khlaifia et autres c. Italieمحتواه (قضية "خليفية وآخرون ضد إيطاليا" (

ال�خص املحروم من  إ�� سبل االنتصاف املتاحة عناملعلومات يجري تقديم  عندما األمر نفسھو�نطبق 

 ع�� االتصال بمحام العملية، قادرا، من الناحية�خص عندما ال ي�ون هذا ال، و هاال يفهم بلغة ا�حر�ة

 4الفقرة  املشار إليھ �� إلجراء). و�جب أن ي�ون ا120)، الفقرة Rahimi c. Grèceية "رحي�ي ضد اليونان" ((قض

األطراف (قضية "أ. وآخرون ضد اململكة املتحدة"  ب�ن وسائل الدفاعت�افؤ  حضور�ا وأن يضمن 5 ملادةا من

)A. et autres c. Royaume-Uni وقضية "ا�حس�ن ضد البوسنة والهرسك  ،وتال��ا 203) [الغرفة الك��ى]، الفقرة

 باألمن القومي). القضايا املتعلقة �شأن ،)Al Husin c. Bosnie-Herzégovine (no 2))" (2(رقم 

قرار قضائي "��  �حصول ع��األ�خاص املعتقل�ن أو املحتجز�ن �� اأيضا حق  5من املادة  4الفقرة  تكرس .20

اكتشف أنھ غ�� قانو�ي (قضية "خليفية وآخرون إذا  وإ��ائھ من ا�حر�ة �مقانونية حرما� وقت وج��" �شأن

القضائية  االج��اداتيتعلق  فيما ؛131الفقرة ،) [الغرفة الك��ى]Khlaifia et autres c. Italieضد إيطاليا" (

 1 ، الفقرة5املادة  من الثا�ي املندرج ضمن ا�جانبا�حرمان من ا�حر�ة  رط السرعة �� حالش� املرتبطة

وقضية  ،100-92الفقرات  ،)Khoudiakova c. Russieخوديا�وفا ضد روسيا" (أيضا قضية " انظر ،)و(

 .M.Mضد بلغار�ا" (، وقضية "م. م. 214، الفقرة )Abdulkhakov c. Russie" (عبدو�خا�وف ضد روسيا"

c. Bulgarie ال�جرة �� إطار مراقبةطفل ووالديھ  احتجاز، تقرر السلطات، �� ظروف استثنائيةعندما )). و، 

 املستو�ات افة�ع��  بالسرعة والعناية الواجبة االحتجازقانونية هذا  يجب ع�� املحاكم الوطنية مراجعة

). وعند تنفيذ مراجعة 186و 167الفقرتان  ،)G.B. et autres c. Turquie(قضية "ج. ب. وآخرون ضد تركيا" (

جل وج�� من �� أ، ولكن الوط�ي�� القانون  اآلجال املنصوص عل��اانقضاء قانونية ا�حرمان من ا�حر�ة �عد 
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 Aboya(قضية "أبو�ا بوا جان ضد مالطا" ( 5من املادة  4للفقرة  ان��اكوجهة نظر موضوعية، ال ي�ون هناك 

Boa Jean c. Malte.(( 

 الوصول إ�� اإلجراءات ذات الصلة وظروف االستقبال . ث

 وء وإ�� إجراءات أخرى تمنع ال��حيلالوصول إ�� إجراء ال�ج .1

أعاله)،  12 دراس��ا (الفقرة أو عالوة ع�� القضايا املتعلقة برفض ��جيل طلبات ال�جوء عند ا�حدود .21

�� قضايا �ان ف��ا �خص موجود داخل أرا��ي الدولة  ،3باملادة  مق��نة 13 املادة بموجب فصلت املحكمة،

لم ينظر  طلب قام بتقديم )) أوA.E.A. c. Grèce"أ. إ. أ. ضد اليونان" (طلب ال�جوء (قضية  غ�� قادر ع�� تقديم

، الفقرات ]الغرفة الك��ى )[M.S.S. c. Belgique et Grèce" (ضد ب�جي�ا واليونان. س. م. م"قضية ( فيھ بجدية

265-322.( 

 عندما حصل املدعون ع�� 4رقم  من ال��وتو�ول  4 للمادة خلصت املحكمة إ�� عدم وجود أي ان��اك  .22

ال�ي تحول ضد ترحيلهم (قضية "خليفية وآخرون ضد إيطاليا"  ا�حجج إم�انية حقيقية وفعلية لتقديم

)Khlaifia et autres c. Italie.([الغرفة الك��ى] ( 

 ظروف االستقبال وحر�ة التنقل .2

ع�� أ��ا تلزم األطراف السامية املتعاقدة بضمان حق �� السكن ل�ل �خص خاضع  3 ال يمكن تفس�� املادة .23

كما ). 99، الفقرة ]الغرفة الك��ى ) [Chapman c. Royaume-Uni" (شابمان ضد اململكة املتحدة"قضية ( لوالي��ا

ال يمكن أن �ستخلص م��ا واجب عام بتوف�� مساعدة مالية لالجئ�ن ح�ى يتمكنوا من ا�حفاظ ع�� مستوى 

ومع ذلك،  ).95) [الغرفة الك��ى]، الفقرة Tarakhel c. Suisseمعي��ي مع�ن (قضية "تاراخل ضد سويسرا" (

وهذا  حماية خاصة، إ��تحتاج  �ش�ل خاص ينت�ي طالبو ال�جوء إ�� فئة من الساكنة املحرومة والهشة

والية و يف، من اتفاقية جن يت�ح ذلككما  الدو�� واألورو�ي، ع�� الصعيدينتوافق واسع  االحتياج موضوع

املتعلق  االتحاد األورو�ي واملعاي�� املنصوص عل��ا �� توجيھ السامية لشؤون الالجئ�ن املفوضية وأ�شطة

الفقرة  ،]الغرفة الك��ى ) [M.S.S. c. Belgique et Grèce" (ضد ب�جي�ا. س. س. م"قضية (�شروط االستقبال 

أولئك الذين �ع��مون  �مف� �� حال لم �ستفد طالبو ال�جوء، بمن 3 املادة بموجبمش�لة  تطرحقد و ). 251

وقضية  264-235الفقرات  ،)ibidemمالئمة (املرجع نفسھ (استقبال ال�جوء، من إيواء وظروف تقديم طلب 

حماية القاصر�ن غ�� الدول ب 3املادة  )). وتلزمN.T.P. et autres c. Franceن. ت. ب. وآخرون ضد فر�سا" ("

تداب�� ذ أن تتخع�� هذا النحو و أن �ع��ف ��م السلطات  ھ يجب ع��ما �ع�ي أن�التكفل ��م، مو امل�حو��ن 

 الدولة �� ال�جوء طلب القاصر�ن هؤالء عندما ال يقدم، ح�ى إيواء مالئمةأماكن إيداعهم �� ضمان ة �غي

انظر ( ف��ا �م�أفراد أسر بااللتحاق ب أو طلب �� دولة أخرى التقديم نية ب ت�ون لد��م ولكن املد�� عل��ا

. د. ش"وقضية  ،�ا��"" �� مخيم مؤقت �� السائد �شأن الوضع) Khan c. France" (خان ضد فر�سا"قضية 

 ,Sh.D. et autres c. Grèce(وآخرون ضد اليونان، والنمسا، وكرواتيا، ومقدونيا الشمالية، وصر�يا وسلوفينيا 

Autriche, Croatie, Hongrie, Macédoine du Nord, Serbie et Slovénie (مخيم مؤقت �� السائد حول الوضع �� 

تقدم بالطلب  بخصوص استقبال طالب ل�جوء ،)M.D. c. France" (ضد فر�سا. د. م"؛ انظر أيضا "إدوم�ي"

). و�� القرار الصادر �� قضية "رحي�ي ضد ش�وك�ان موضوع ا�حقيقي  هكن عمر لكقاصر غ�� م�حوب 
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 ل�جوء قاصر غ�� م�حوب، خلصت لباطب ت�علقال�ي  ،94-87الفقرات  ،)Rahimi c. Grèceاليونان" (

لل�خص املع�ي من  مساعدة السلطات أي سبب عدم توف��خصوصا �  3 لمادةإ�� وجود ان��اك لاملحكمة 

  �عد اإلفراج عنھ. أجل إيجاد مأوى 

تصر�ح إقامة  ل�جوء طالب، ُمِنح )قرار املحكمة) (Omwenyeke c. Allemagne" (أمو�نيي�ي ضد أملانيا"�� قضية  .24

�ذا �من خالل ان��اك الشروط املرتبطة  ھ كمقيم شر��ال�جوء، لكنھ فقد وضعراء مؤقت طيلة مدة إج

ال يمكنھ �� هذه الظروف،  ة أن املد��،املحكم معينة). واعت��تمدينة  �� حدودالبقاء التصر�ح (إلزامية 

 .4من ال��وتو�ول رقم  2االحتجاج باملادة 
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III.   ات الصلةا�جوانب املادية واإلجرائية لل��حيل واألوضاع ذ 
 من االتفاقية 2املادة 

إن حق �ل �خص �� ا�حياة حق مح�ي بالقانون. ال يجوز التسبب باملوت عمدا ألي �خص، إال تنفيذا �حكم باإلعدام  . 1 «

 صادر عن محكمة �� حال نص القانون ع�� هذه العقو�ة جزاء ع�� ا�جرم.

 الت ال�ي قد ي�ون ناتجا ف��ا عن �جوء ضروري ال محالة إ�� القوة:. ال �عت�� التسبب باملوت ان��ا�ا لهذه املادة �� ا�حا2

 أ) لتأم�ن الدفاع عن أي �خص �انـ ضد العنف غ�� الشر��؛ 

 ب) لتنفيذ عملية اعتقال قانونية أو ملنع فرار �خص قيد االحتجاز قانونيا؛ 

 ». ج) لقمع شغب أو عصيان وفقا للقانون 

 من االتفاقية 3املادة 

 »إخضاع أي إ�سان للتعذيب وال لعقو�ات أو معامالت غ�� إ�سانية أو مهينة.  يجوز  ال  « 

 من االتفاقية 6املادة 

ل�ل �خص ا�حق �� سماع محكمة مستقلة ونز��ة قضيتھ، �ش�ل عادل وعل�ي وضمن مهلة معقولة، للفصل �� حقوقھ  « 

 » ).(.. وال��اماتھ، ومسوغات ال��مة ا�جزائية املوجهة إليھ

 من االتفاقية 8 املادة

 . ل�ل �خص ا�حق �� اح��ام حياتھ ا�خاصة والعائلية وحرمة من�لھ ومراسالتھ.1 «

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

ي، لألمن الوط�ي أو السالمة العامة أو رفاهية البلد والذي �ش�ل فيھ هذا األخ�� تدب��ا ضرور�ا �� املجتمع الديمقراط

 » االقتصادية أو الدفاع عن النظام أو منع ا�جرائم ا�جزائية أو حماية ال�حة أو األخالق أو حماية حقوق الغ�� وحر�اتھ.

 من االتفاقية 13املادة 

ا�حصول ع�� انتصاف فعال أمام هيئة نقض  ) االتفاقية، ا�حق ��.ل�ل �خص ان��كت حقوقھ وحر�اتھ املع��ف ��ا �� (.. « 

 » قضائية، ح�ى و�� حال ارت�اب االن��اك من أ�خاص عامل�ن �� إطار ممارسة وظائفهم الرسمية.

 امل�حق باالتفاقية 4من ال��وتوكول رقم  4املادة 

 » إن عمليات الطرد ا�جما�� لألجانب محظورة. « 

 باالتفاقية امل�حق 6املادة األو�� من ال��وتوكول رقم 

 » وال يجوز ا�حكم ع�� أي إ�سان ��ذه العقو�ة وال تنفيذها فيھ. .عقو�ة اإلعدام ملغاةإن  « 

 امل�حق باالتفاقية 7من ال��وتوكول رقم  األو��املادة 

من: أ) تقديم  . ال يجوز طرد أجن�ي مقيم قانونيا ع�� أرا��ي دولة إال �� سياق تنفيذ قرار متخذ وفقا للقانون، و�جب تمكينھ1 «

األسباب ال�ي �شهد ضد طرده، ب) طلب النظر �� قضيتھ، ج) التمثل �غية ذلك أمام السلطة املختصة أو أمام �خص أو عدة 

أ)، ب) وج) من هذه املادة عندما -1. يجوز طرد أجن�ي قبل ممارسة ا�حقوق الواردة �� الفقرة 2 .أ�خاص �عي��م هذه السلطة

 » حة النظام العام أو مستندا إ�� دوافع تخص األمن الوط�ي.ي�ون الطرد ضرور�ا ملص�
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 امل�حق باالتفاقية 13من ال��وتوكول رقم  األو��املادة 

 » وال يجوز ا�حكم ع�� أي إ�سان ��ذه العقو�ة وال تنفيذها فيھ. .عقو�ة اإلعدام ملغاةإن  «

 

 من االتفاقية 3و 2املادت�ن  . أ

�� قضايا ال��حيل املرتبطة  3و 2دير املحكمة بموجب املادت�ن . النطاق وا�جوانب املادية لتق1

 بال�جوء

نفسها ب أال تفحص املحكمة ع�� وتحرص، يال�جوء السيا��� � احقاالتفاقية وال بروتو�وال��ا  تكرسال  .25

عن أو  1951عام لاتفاقية جنيف  املنبثقة عنل��اما��ا الالدول  طر�قة استيفاء تراقبال�جوء أو  طلبات

 ،117، الفقرة [الغرفة الك��ى] )F.G. c. Suède" (قضية "ف. ج. ضد السو�د( االتحاد األورو�ي ون قان

ومع . )226و 212)، الفقرتان Sufi et Elmi c. Royaume-Uniصو�� وعل�ي ضد اململكة املتحدة" (وقضية "

املادت�ن  بموجبمش�لة  يمكن أن يطرحدولة متعاقدة  من قبلأجن�ي ل�خص  ال��حيل القسري  ، فإنذلك

جدية هناك أسباب ت�ون  الدولة بموجب االتفاقية، عندما مسؤولية تلك ، ومن تم أن ت��تب عن ذلك3و 2

يواجھ خطرا  من شأنھ أنبلد املقصد،  �� حال إعادتھ إ��، املع�ي ال�خص تدعو لالعتقاد بأن ومؤكدة

االل��ام  ع��هذه األسباب �� مثل هذه ا�حاالت، تنطوي املادت�ن. و لهات�نملعاملة مخالفة  با�خضوع حقيقيا

-110، الفقرتان )F.G. c. Suède" (ضد السو�د. ج. ف"قضية ( هذا البلد إ�� املع�ي �خصال�عدم طرد 

املد�� معرض خاصة ألن  – 2املادة  �نطوي ع�تال�ي  فإن قضايا ال��حيل القسري ، ش�ل عامو�). 111

املبادئ ذات بما أن  ه):أدنا  42 (الفقرة 3املادة  مسائل بموجبتث�� أيًضا  –عقو�ة اإلعدام ملواجهة خطر 

إما  فإن املحكمة، نفس املبادئ��  3ملادة �موجب او  2املادة  يا ال��حيل القسري بموجبلتقدير قضا الصلة

 مًعا وتنظر ف��ا عن �عضها البعض خرى ال يمكن فصلهابموجب املادة األو�� أو األ  املثارةأن القضايا  �عت�� 

قضية "ل. م. وآخرون ضد ، و 110لفقرة ا ) [الغرفة الك��ى]،F.G. c. Suède(قضية "ف. ج. ضد السو�د" (

الش�وى الرئيسية  �� إطار  2 ان��اك املادة تنظر ��، أو )108 الفقرة، )L.M. et autres c. Russieروسيا" (

 ).37 ، الفقرة)J.H. c. Royaume-Uni(قضية "ج. ه. ضد اململكة املتحدة" ( 3ة املاد ان��اكباملتعلقة 

أن تنظر �� مسألة ما إذا �انت هناك أسباب ف��ا ال�ي �ان عل��ا من القضايا  عدد كب�� ��املحكمة  بتت .26

املقصد د �� بل قد يواجھ فإن هذا األخ��، �� حال إ�عاد ال�خص املع�يتدعو لالعتقاد أنھ  جدية ومؤكدة

إ�� حد كب�� املبادئ ذات  ت املحكمة. وقد عزز 3لمادة ل أو 2للمادة  لتعرض ملعاملة مخالفةا باحقيقيخطرا 

) ([الغرفة F.G. c. Suède�� قضية "ف. ج. ضد السو�د" ( الك��ى  الغرفة صادر�ن عن لصلة �� حكم�نا

) ([الغرفة الك��ى]، J.K. et autres c. Suède) وقضية "ج. ك. وآخرون ضد السو�د" (127-110، الفقرات الك��ى]

أو ظروف  ةعامحالة عنف  وجود بخصوص ال سيما( ا�خطر ، خاصة فيما يتعلق بـتقييم)105-77الفقرات 

يمكن أن وال�ي  –عوامل خطر فردية أخرى  إ�� مجموعة مس��دفة أو وجود االنتماء خاصة باملد�� من قبيل

من  عاملةاملسوء التعرض لأو خطر  –عند مراعا��ا سواء �ش�ل منفصل أو تراك�ي خطًرا حقيقًيا  �ش�ل

أو املنشأ،  لداإلخبار�ة عن ب بديل ال�جوء الداخ��، أو التقار�ر إم�انية جودو  ، أوقبل مجموعات خاصة

��  املمارسة �شطةاألخطر، أو  جودعن و  مؤشر كالسابقة  املعاملة سوءحاالت توزيع عبء اإلثبات، و 

 ما ي�ون املد�� لم يخضع �عُد عند بأثر رج�� الظروف تقييم  ومبدأ ةا�خاص أبحا��ا طبيعة�)، و البلد
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 X. ضد سويسرا" (X(ونظرت املحكمة �� حاالت حيث تم ترحيل ال�خص املع�ي �� قضية " ��حيل القسري لل

c. Suisse) "وقضية "أ. س. ضد فر�سا (A.S. c. France.(( 

 

) F.G. c. Suède� قضية "ف.ج. ضد السو�د" (املحكمة � أو�حت، للسلطاتفيما يتعلق باالل��امات اإلجرائية  .27

 شةولوضع الهشامن االتفاقية  3و 2ل�حقوق املكفولة �� املادت�ن أنھ نظرا للطبيعة املطلقة  )127(الفقرة 

��خص مع�ن صلة بحقائق ذات دولة متعاقدة ، وأنھ �� حال إخبار ال�جوء وطالب �عا�ي منھي غالبا ما الذ

هات�ن املادت�ن �� حال العودة إ�� البلد ح�ام أمع  املتعارضة�خطر سوء املعاملة  من شأ��ا أن �عرضھ

هذا م يتقي السلطاتع�� أن  ياضمن �ع�ي 3و 2بموجب املادت�ن  الواقعة ع�� الدول ل��امات اال، فإن املع�ي

قضت املحكمة �� قضية "ج. ك. وآخرون ضد ، وفيما يتعلق بتوزيع عبء اإلثبات. �ش�ل تلقائي خطرا�

جميع الوقائع  وتقييمامية إثبات إلز  أن )وتال��ا 91، الفقرة ]الغرفة الك��ى ([ )J.K. et autres c. Suèdeالسو�د" (

يجب ع��  ،جهة من املد�� والسلطات امل�لفة بال�جرة:ب�ن  مش��كةال�جوء  القضية أثناء إجراءبذات الصلة 

أنھ  ، ع�� الرغم منلدعم طلبھجميع العناصر املتعلقة بوضعھ ال�خ��ي الالزمة  طالب ال�جوء أن يقدم

أخرى،  جهةمن  و �جمع األدلة؛ قد يواجهها طالب ال�جوء ال�ي جميع الصعو�ات مراعاة األهمية بم�ان من

 ال سيما، السائد �� بلد آخر الوضع العامأن تثبت  يجب ع�� السلطات الوطنية املختصة �� مجال ال�جرة

املد�� قدم يأنھ عندما  السلطات العمومية �� ذلك البلد ع�� توف�� ا�حماية. وذكرت املحكمة أيضاقدرة 

من مصادر موثوقة املستمدة علومات املمع متسقا وذا مصداقية و�تطابق  �ش�ل عام ئع ي�ون سردا للوقا

وفر مؤشرا ي العودة دولة �� لسوء املعاملة سابقة وجود حاالت ، فإنوضوعية حول الوضع العام �� البلدوم

، �� هذه الظروف، وأنھ 3للمادة  ملعاملة مخالفة املد�� تعرضل خطر حقيقي �� املستقبلوجود  قو�ا ع��

 حول هذا ا�خطر.محتملة تبديد أي ش�وك  مسؤوليةا�ح�ومة تقع ع�� 

نظرت املحكمة �� ا�حكم ، ع�� سبيل املثال .ذه املبادئ�ل ه حول  وافرةقضائية  اج��اداتطورت املحكمة  .28

 �� )234-230) (الفقرات Sufi et Elmi c. Royaume-Uniالصادر �� قضية "صو�� وعل�ي ضد اململكة املتحدة" (

األح�ام ��  املد��مصداقية تقييم ومسألة  األهمية ال�ي يجب إعطاؤها للبيانات املتعلقة بالدولة، سألةم

)، وقضية "م. أو A.F. c. France)، وقضية "أ. ف. ضد فر�سا" (N. c. Finlande( الصادرة �� قضية "ن. ضد فنلندا"

 .M.D. et M.A)، و�� األح�ام الصادرة �� قضية "م. د. وم. أ. ضد ب�جي�ا" (M.O. c. Suisseضد سويسرا" (

c. Belgique) "وقضية "سينغ وآخرون ضد ب�جي�ا ،(Singh et autres c. Belgique "وقضية "م. أ. ضد سويسرا (

)M.A. c. Suisse(، جدوى و�حة الوثائق ال�ي أد�� ��ا املد�� قييمتالوطنية بال��ام السلطات  نظرت �� مسألة 

، ع�� تندرج �� صلب طلب ا�حماية. وقضت وال�ي  –الحق أو �� وقت  ذ بداية اإلجراءمن – ا اإلثبا�يهوطا�ع

��  السائد أن الوضع )Sufi et Elmi c. Royaume-Uni"صو�� وعل�ي ضد اململكة املتحدة" ( قضية سبيل املثال ��

حالة العنف بالنظر إ��  3للمادة مخالفا  ل قسري ذا طبيعة تجعل أي ترحيبلد املقصد (الصومال) �ان 

الظروف الرهيبة إ�� و  داخلياإ�� مخيمات النازح�ن  الوصول  صعو�ةوإ�� �� مقد�شو،  ةالسائد العام

، نظرت املحكمة )Salah Sheekh c. Pays-Bas" (صالح الشيخ ضد هولندا"قضية  ��و .املخيمات تلك��  السائدة

ونظرت �� قضايا  .خطرل� معرضة تلقائياإ�� مجموعة  املد�� عندما ينت�ي ا�خطرتقييم  طر�قة�� مسألة 

املعمم (قضية  العنف ا�جن��ي: الضطهاد القائم ع�� نوع ا�جنسل وسينار�وهات مختلفة أش�ال �� أخرى 

الذ�ور  من املعارف منشبكة ل ) (قرار املحكمة))، والغياب املزعومM.M.R. c. Pays-Bas"م. م. ر. ضد هولندا" (

 سوء معاملة النساءت ))، حاال R.H. c. Suèdeاملدعية (قضية "ر. ه. ضد السو�د" (أن �ساعد  �اال�ي يمك�
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من قبل أفراد األسرة  ))، وسوء املعاملةN. c. Suède(قضية "ن. ضد السو�د" ( ن أزواجهناملنفصالت ع

واج الشرف والز جرائم و ، )45-36، الفقرات )R.D. c. France" (ضد فر�سا. د. ر"قضية ( حبعالقة  �سبب

(قضية "ر.  لإلناثأو �شو�ھ األعضاء التناسلية )) A.A. et autres c. Suède" (ضد السو�د. أ. أ"قضية ( القسري 

ونظرت املحكمة عالوة ع�� ذلك �� حاالت ل�حايا ). R.B.A.B. c. Pays-Bas, Sow c. Belgique(ب. أ. ب. ضد هولندا" 

) L.O. c. France" (ضد فر�سا. أو. ل"ية ال��حيل نحو شبكة لالتجار بالبشر، مثال �� قض أو /البغاء القسري و

 ) (قرار املحكمة)، نظرت املحكمة �� ا�خطرV.F. c. France�� قضية "ف. ف. ضد فر�سا" (و )).قرار املحكمة(

هذه  ��و. مفتوحةارج ا�حدود اإلقليمية تطبيق هذه املادة خ قابلية وتركت مسألة 4املادة  منظور  من

بخطر �عرض )، ال�ي �علقت M.O. c. Suisse�� قضية "م. أو. ضد سويسرا" ( املحكمةفإن  املسألة بالذات،

 4الش�وى املقدمة بموجب املادة  قضت �عدم قبول األص��،  إ�� بلده ترحيلھالقسري بمجرد لعمل ل املد��

 .الوطنيةسبل االنتصاف  ذعدم استنفال

لسوء التعرض  ميولھ لتفاديخفاء بإ مطالبتھال يمكن فالتوجھ ا�جن��ي لل�خص، إ�� خطر ا� �عزى عندما  .29

قرار ) (I.K. c. Suisse" (ضد سويسرا. ك. إ"قضية (فرد ال هو�ة أسا��ي منجانب التوجھ ا�جن��ي املعاملة، ألن 

 .A. c" (ضد سويسرا. أ"قضية (للفرد  املعتقدات الدينيةبقد تنشأ أسئلة مماثلة فيما يتعلق و )). املحكمة

Suisse.(( 

 ال��حيل نحو بلد ثالث .2

تتعلق بإعادة املد��  3أو  2قضايا ال��حيل املعروضة ع�� أنظار املحكمة بموجب املادت�ن إذا �انت غالبية  .30

إلياس وأحمد "قضية  فيال��حيل إ�� بلد ثالث. ف مسألةتطرح قد يحدث أيضا أن منھ، ف فر إ�� البلد الذي 

تقرر دولة متعاقدة طرد  املحكمة أنھ عندما قضت، ]الغرفة الك��ى ) [Ilias et Ahmed c. Hongrie" (ضد املجر

دراسة طلبھ من حيث املوضوع، فإ��ا ال تف بال��امها �عدم �عر�ض ل�جوء إ�� بلد ثالث دون طالب 

 بلدهبنفس الطر�قة وكأ��ا �عيده قسرا إ��  3لمادة عاملة املخالف للسوء امل ال�خص املع�ي �خطر حقيقي

ال�خص املع�ي  تحديد ما إذا �ان �ش�ل أسا��ي أن �س�� إ��، يجب ع�� السلطات ا�حالة األو����  .األص��

 الباط �مكن للدولة ال�ي تطردو  .ل�جوء �� بلد املقصد الثالثمالئم  إجراءإم�انية الوصول إ�� ع��  سيحصل

يمك��ا ال  ال�جوء، لكن دولة ثالثة أن تختار �ش�ل مشروع عدم النظر �� األسس املوضوعية لطلب إ�� ل�جوء

معاملة تتعارض ضروب ل ا�خضوع�خطر ا معرضاملع�ي  ال�خص رف �� مثل هذه ا�حاالت ما إذا �انعأن �

 .إ�� ا�حماية ال يحتاج مهاجر اقتصادي مجرد ما إذا �ان ذلك ال�خصأو  �األص� �� بلده 3املادة  مع

منع طالب يُ من أن الثالث بلد ال��  وجود أو غياب خطر حقيقيمسألة �� �عناية بالنظر  ف�ي ملزمة ،و�التا��

أن  ، بمع�ىاإلعادة القسر�ة من خطر لھ ا�حمايةبتوف��  من الوصول إ�� إجراء مالئم ل�جوء كفيل ال�جوء

 3املادة  ع�� النحو الواجب بموجبتقييم  ، دون غ�� مباشر ، �ش�ل مباشر أو األص�� بلده يتم طرده إ��

 ،القائمة �� هذا الصدد غ�� �افية ثبت أن الضمانات وإذا يحتمل أن يواجهها �سبب ذلك. لمخاطر ال�يل

ال�ي تقوم الدولة  لتحديد ما إذا �انت. و املع�ي البلد الثالثال�جوء إ��  ترحيل طالبعدم  3املادة  تفرض

نظر لايجب ، ا�خاصة بالدولة الثالثة ال�جوء إجراءاتاملتمثل �� تقييم بال��امها اإلجرائي  وفت بال��حيل قد

 ال�جوء نظامحول الدولة الثالثة و  �شأنلمعلومات العامة املتاحة ل، �� مدى مراعاة سلطا��ا، بمبادرة م��ا

الدولة الثالثة ليست دولة آمنة ن �� مدى توف�� إم�انية �افية لل�خص األجن�ي إلثبات أ�ا، واملعمول بھ ف�

اف��اض أن دولة معينة "آمنة"  ستخدامال  ھاملحكمة �� هذا الصدد أنوأشارت  .حالتھ ا�خاصة� بالنسبة
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البداية  منذ�ش�ل �اف  ي�ون هذا االف��اض مدعوماأن  يجب التخاذ القرارات املتعلقة بطال�ي ال�جوء،

لدى  مسألة ما إذا �اننھ ليس من اختصاصها تقييم وأو�حت املحكمة أ  من هذا القبيل. تحليلب

 �� بلده 3املادة  تعارض معالتعرض لضروب معاملة تخطر  ال�خص املع�ي ش�وى قابلة للدفاع �شأن

هذا  نظرت ��قد  ال�ي تقوم بال��حيللدولة ت�ون اعندما إال  ألن هذه املسألة ال ت�ون ذات صلة، �األص�

 .ا�خطر

 ظروفت�ون  عندما 3 لمادةل ان��ا�ادولة ثالثة  إ�� كن أن �ش�ل ترحيل طالب�ن ل�جوءيم، باإلضافة إ�� ذلك .31

، )M.S.S. c. Belgique et Grèce" (ضد ب�جي�ا واليونان. س. س. م"قضية ( �� هذا البلد غ�� مالئمة االستقبال

استقبال مالئمة لهشاشتھ  مرافق إ�� عندما ال يتم تأم�ن وصول ال�خص املع�يأو ، )368-362 الفقرات

ال�ي تقوم بال��حيل ع�� ضمانات من الدولة تحصل ف��ا  حالة قد ي�ون من الضروري أنا�خاصة، و�� 

) [الغرفة الك��ى]، Tarakhel c. Suisseهذا الصدد (قضية "تاراخل ضد سويسرا" (��  دولة االستقبال/العودة

) (قرار املحكمة)، وقضية "أوجيي Ali et autres c. Suisse et Italieقضية "ع�� وآخرون ضد سويسرا وإيطاليا" (

  ) (قرار املحكمة)).Ojei c. Pays-Basضد هولندا" (

 ا�جوانب اإلجرائية .3

 تتعارضمعاملة إ�� ضروب  ھ قد يتعرض �� حال ترحيلھأن "ة للدفاعقابل ش�وى " يد�� فرد �� إطار عندما .32

��  فعلية،يلة انتصاف وسيتوفر ع�� الصعيد الوط�ي ع��  أن يجب ،من االتفاقية 3و أ 2مع املادت�ن 

بالنظر بطر�قة مستقلة  السلطاتال�ي تأمر  من االتفاقية 13املادة طبقا ألح�ام القانون، �� املمارسة و

 أسباب وج��ة لالعتقاد بأنوجود إ��  �� أي ادعاء �ش�� تلقائي، ذي أثر إيقا�� إجراء إطار ��  وصارمة

 3أو  2 املادت�نتعارض مع ضروب معاملة تيقي لإ�� خطر حق�� حال ال��حيل ال�خص املع�ي سيتعرض 

، 291و 288، الفقرتان ]الغرفة الك��ى )[M.S.S. c. Belgique et Grèce" (ضد ب�جي�ا واليونان. س. س. م"قضية (

 �شأنللمحكمة  ةالقضائي اتاالج��اد من نفس ا�حكم ملحة عامة عن 322إ��  286الفقرات  وردت ��

قضية "عبد الغ�ي وكر�منيا ضد  ،أيضا وانظر قضايا ال��حيل؛��  3أو  2املادت�ن ب مق��نة 13 املادة متطلبات

ية "ج��مده�ن [جابراماده�ن] ضد فر�سا" ، وقض117-107)، الفقرات Abdolkhani et Karimnia c. Turquieتركيا" (

)Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France وقضية "إ. م. ضد فر�سا" (67-53)، الفقرات ،I.M. c. Franceوقضية ،( 

، وقضية 154-147�ى]، الفقرات ) [الغرفة الك�Chahal c. Royaume-Uni"شاهال ضد اململكة املتحدة" (

). وتنطبق نفس 460)، الفقرة Chamaïev et autres c. Géorgie et Russieمائيف وآخرون ضد جورجيا وروسيا" ("شا

 ،الوطنيةسبل االنتصاف  ذاستنفا لغرض االنتصاف ال�ي يحق ممارس��ا سبلفعالية  مسألةاملبادئ ع�� 

(قضية "أ. م. ضد هولندا"  ال�جوءقضايا ��  ،من االتفاقية 35 املادةاألو�� من  الفقرة باملع�ى املقصود ��

)A.M. c. Pays-Bas ھأن ،املحكمة ع�� وجھ ا�خصوص قضتال�جوء،  بطال�يفيما يتعلق و  ).69-65)، الفقرات 

 �شأن اإلجراء الواجب اتباعھ تقديم معلومات �افية لأل�خاص املعني�ن �� لغة يفهمو��امن الضروري 

عالوة  الوصول إ�� نظام موثوق للتواصل مع السلطات. وتمكي��م من ،حقوقهم �شأنال�جوء و  لتقديم طلب

املقابالت من قبل  وإجراءلل�خص املع�ي،  فوريم��جم  ع�� ذلك، أخذت املحكمة �� االعتبار مسألة توف�� 

ال�ي سباب األ ب همإبالغ ة وأكدت ع�� ضرورةقانوني مساعدةع��  طال�ي ال�جوء وحصول موظف�ن مدر��ن، 

 M.S.S. c. Belgique et" (ضد ب�جي�ا واليونان. س. س. م"ر الصادر �� حقهم (قضية لقراستند إل��ا اا

Grèce]( ؛ انظر أيضا قضية "عبد الغ�ي وكر�منيا ضد 310-306و 304و 302-300، الفقرات ]الغرفة الك��ى
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 Hirsi Jamaa et autres)، وقضية "ه����ي جامع وآخرون ضد إيطاليا" (Abdolkhani et Karimnia c. Turquieتركيا" (

c. Italie 204)[الغرفة الك��ى]، الفقرة.( 

أو ال�جوء، ب إلجراءات املتعلقةمن حيث االختصاص املوضو�� ع�� ا من االتفاقية 6املادة  ال تنطبق .33

، ]الغرفة الك��ى ) [Maaouia c. France" (معاو�ة ضد فر�سا"قضية ( ماثلةامل القضاياأو  بال��حيل القسري 

؛ انظر أيضا قضية 34، الفقرة )Onyejiekwe c. Autriche" (النمسا أونييجييكفي ضد"ية ، وقض40-38الفقرات 

ل�حصول ع�� ، �شأن دعوى )رار املحكمةق) (Panjeheighalehei c. Danemark" (بانج��يغال�ي ضد الدنمارك"

 أن طلبھ قو�ل بالرفض). رفعها طالب ل�جوء ع�� أساس�عو�ض 

ضد . س. أ. ب"قضية ( 8لمادة ل ان��ا�ا معقول  أجلال�جوء �� غضون  النظر �� طلب يمكن أن �ش�ل عدم .34

سبل االنتصاف غ�� مالئمة أن تجعل  ةاملفرط مدة اإلجراء طول ، كما يمكن ل)B.A.C. c. Grèce" (اليونان

 )[الغرفة الك��ى]،M.S.S. c. Belgique et Grèce(قضية "م. س. س. ضد ب�جي�ا واليونان" ( 13ادة بموجب امل

فعالية الضمانات اإلجرائية  ال�جوء ع��رعة معا�جة س، ال يجب أن �غلب ذلك عالوة ع��). 292الفقرة 

قديم أجل قص�� للغاية لت تطبيق إن من ال��حيل التعسفي. طالب ال�جوءحماية والرامية إ�� الضرور�ة 

د بال��حيل ق طعن �� قرار الحق أو لتقديم) و/امل�جلةال�جوء  الطلب (ع�� سبيل املثال �� سياق إجراءات

املادة مق��نة بمن االتفاقية  13املادة  فا ملتطلباتالخم، و�التا�� من الناحية العملية اء غ�� فعالجعل اإلجر ي

مع بأن اآلجال املطبقة متعارضة املحكمة  قضتحيث  )I.M. c. Franceقضية "إ. م. ضد فر�سا" ( (انظر  3

ساعة لتقديم  48�� ل�جوء و أول طلب لتقديمخمسة أيام  ددت اآلجال ��إذ ُح ، أح�ام تلك املادت�ن

امل�جلة الوارد �� ا�حكم الصادر �� قضية "ر. د.  ال�جوء إجراءاتاملطبقة ع��  بادئ املانظر م�خص الطعن؛ 

 ).64-55)، الفقرات R.D. c. Franceضد فر�سا" (

ا�حكم الصادر ��  �� 8املادة ب مق��نة 13املادة  �� قضايا ال��حيل عنالناشئة  املتطلباتاملحكمة  عرضت .35

، 83-82لغرفة الك��ى]، الفقرتان ) [اDe Souza Ribeiro c. Franceقضية "دي سوزا ر�ب��و ضد فر�سا" (

�� ا�حكم الصادر �� قضية  4رقم من ال��وتو�ول  4املادة مق��نة ب 13املادة  عناملنبثقة  واملتطلبات

 ؛ انظر أيضا281-276]، الفقرات ) [الغرفة الك��ى Khlaifia et autres c. Italie"خليفية وآخرون ضد إيطاليا" (

شر�في ")[الغرفة الك��ى]، قضية Hirsi Jamaa et autres c. Italieقضية "ه����ي جامع وآخرون ضد إيطاليا" (

 .Čonka c، وقضية "شون�ا ضد ب�جي�ا" ()Sharifi et autres c. Italie et Grèce" (وآخرون ضد إيطاليا واليونان

Belgique.(( 

 قضايا متعلقة باألمن القومي .4

ع�� سبيل  انظر،( من القوميلأل  ك��ديد ونأفراد �عت��ب��حيل  قضايا تتعلق��  املحكمةكث��ا ما نظرت  .36

وقضت �� العديد من املناسبات أن ا�حماية ضد ضروب  )).A.M. c. France، قضية "أ. م. ضد فر�سا" (املثال

 سباباأل سوء املعاملة و  موازنة خطر ليس من املمكن  حماية مطلقة وأنھ 3املعاملة املحظورة بموجب املادة 

 ،138و 125، الفقرتان ) [الغرفة الك��ى]Saadi c. Italieاملحتج ��ا للطرد (قضية "السعدي ضد إيطاليا" (

 ).185-183)، الفقرات Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uniوقضية "عثمان (أبو قتادة) ضد اململكة املتحدة" (

 تتوفر لد��االسلطات الوطنية إذا لم  ال يمك��ا االستناد إ�� استنتاجات أنھ�عت�� املحكمة  ،� هذا املجال�و

 ندما تتخذ هذه السلطاتع – ع�� سبيل املثال ألسباب تتعلق باألمن القومي – جميع املعلومات األساسية

 .))X c. Suède. ضد السو�د" (X"قضية ( قرار ال��حيل
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 �سليم املجرم�ن .5

 تلك مسؤولية ت��تب عليھ، و�التا�� 3 املادة بموجب مش�لةقبل دولة متعاقدة  املمنوح من التسليم يطرح قد .37

�� حال ، جدية ومؤكدة لالعتقاد بأن ال�خص املع�ي�ون هناك أسباب ت ، عندمااالتفاقيةالدولة بموجب 

قضية ( تتعارض مع أح�ام هذه املادةتعرض ملعاملة ا حقيقيا بالسيواجھ خطر  إ�� بلد املقصد، �سليمھ

ع��  وال يمكن أن ت�ون اإلجابة). 91-88)، الفقرات Soering c. Royaume-Uni"سور�نغ ضد اململكة املتحدة" (

��  3لمادة ال�خص األجن�ي سيواجھ حقيقة خطر التعرض لضروب معاملة مخالفة ل إذا �ان مسألة ما

هناك اختالف قد ي�ون واقع الألنھ ��  لدولة،لل��حيل نحو تلك األساس القانو�ي رهينة با ،دولة أخرى 

" بابار أحمد وآخرون ضد اململكة املتحدة"قضية (ال��حيل القسري  التسليم وأنواع أخرى من ب�ن�سيط 

)Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni(،  176و 168الفقرتان، ) "وقضية "طرابل��ي ضد ب�جي�اTrabelsi 

c. Belgique،( مجرم وأن تقرر الدولة  يتم �حب طلب بتسليم من املمكن أناملثال،  ع�� سبيل). 116 الفقرة

ترحيل  لدولة أن تقرر عالوة ع�� ذلك، يجوز . املتعاقدة مع ذلك ترحيل ال�خص األجن�ي ألسباب أخرى 

، �� األخ��و غياب أي طلب بتسليمھ. ) �� دولة أخرى ��تمت إدانتھ(أو ائية متا�ع �� إطار دعوى جن �خص

يتم  بالفعل وأن �� حقھدر مع�ن صحكم  من تنفيذ خوفا من دولةهرب  ال�خص األجن�ي قد يحدث أن

�� إطار تدب�� �سليم املجرم�ن ولكن �سبب رفض طلب ال�جوء الذي قدمھ ليس ترحيلھ إ�� تلك الدولة 

، 168، الفقرة )Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni" (بابار أحمد وآخرون ضد اململكة املتحدة" (انظر قضية

ال�جوء  ع�� �سليم �خص طلبالدولة  توافق وقد يحدث أيضا أن ).واالج��اد القضائي املشار إليھ ف��ا

 ) أو أن تتعلقMamazhonov c. Russie(قضية "مامازهونوف ضد روسيا" ( دوافع سياسيةا لوم��م �� قضاي

 )).M.G. c. Bulgarie" (ضد بلغار�ا. ج. م"قضية ( �� بلد آخر الال��وضع  ھتم منح ��خصتسليم عملية ال

 13رقم  من ال��وتو�ول املادة األو�� و  6رقم  ال��وتو�ول  واملادة األو�� من من االتفاقية، 3و 2تحظر املادتان  .38

عندما  دولة أخرى  إ�� ال��حيل أنواع أي نوع آخر منترحيلھ بأو  هطرد�خص، أو  �سليم )أدناه 42 الفقرة(

 لعقو�ة اإلعدام ا للتعرضحقيقي اخطر صد نھ سيواجھ �� بلد املقبأ لالعتقاد دةجدية ومؤكأسباب  توجد

 123الفقرات  ،)Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni" (السعدون ومف��ي ضد اململكة املتحدة"قضية (

شامائيف "، وقضية 66-63الفقرات  )،A.L. (X.W.) c. Russieوسيا" () ضد ر .X.W، وقضية "أ. ل. (143-140و

و�املثل، فإن �سليم أي ). 333، الفقرة )Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie" (وآخرون ضد جورجيا وروسيا

 ةعيائقة أو و قانوني أي إم�انية دون  املؤ�د ال�جنحقيقية بيخضع لعقو�ة سإ�� بلد حيث  ترحيلھفرد أو 

 Babar" (بابار أحمد وآخرون ضد اململكة املتحدة"قضية (قضية  3�ش�ل ان��ا�ا للمادة قد عنھ إلفراج ل

Ahmad et autres c. Royaume-Uni() "وقضية "طرابل��ي ضد ب�جي�ا ،Trabelsi c. Belgiqueقضية أيضا انظر  )؛ 

قضية "هاتكينسون ضد اململكة املتحدة" و ] الغرفة الك��ى ) [Murray c. Pays-Bas" (موري ضد هولندا"

)Hutchinson c. Royaume-Uni[الغرفة الك��ى] (، عقو�ة ال�جن املؤ�د ا�حقيقية مسألة العالقة ب�ن  �شأن

أن تتجسد  املدعيةالدولة ال�ي يمكن أن تمارس ��  3 املادة تعارضة معيمكن لضروب املعاملة امل ).3واملادة 

املحتجز�ن (قضية "أالنازاروفا عاملة ظروف ال�جن السيئة وسوء مأش�ال مختلفة، ع�� سبيل املثال �� 

�عا�ي م��ا ال�خص  ةمعين هشاشةالئمة لاملغ��  االحتجاز ظروف ، أو ))Allanazarova c. Russieضد روسيا" (

 مختل عقليا). �خص �سليم �شأن ،)Aswat c. Royaume-Uniاملع�ي (قضية "أصوات ضد اململكة املتحدة" (

"عثمان  قضيةا�حكم الصادر ��  لضمانات الدبلوماسية ��با فيما يتعلق املعاي�� ال�ي طبق��ا املحكمةوردت  .39

 .)189-186) (الفقرات Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni(أبو قتادة) ضد اململكة املتحدة" (
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م�ن (قضية �سليم املجر من حيث االختصاص املوضو�� ع�� إجراءات  تفاقيةاالن م 6 املادةال تنطبق  .40

 )83-81) [الغرفة الك��ى]، الفقرات Mamatkoulov et Askarov c. Turquie"مامات�ولوف وأس�اروف ضد تركيا" (

 مصاب بمرض خط�� ترحيل �خص .6

 )Paposhvili c. Belgique�� ا�حكم الصادر �� قضية "بابوشفي�� ضد ب�جي�ا" ( �خصت املحكمة وأو�حت .41

ع��  االعتبارات اإل�سانية الظروف ال�ي �غلب ف��ا ، املبادئ الواجب تطبيقها لتحديد]الغرفة الك��ى [

�� هذه القضية، �ان  املصا�ح األخرى ع�� املحك عند النظر �� تدب�� ترحيل �خص مصاب بمرض خط��.

دخول األرا��ي الب�جيكية ملدة عشر  من جورجيا، أمر بالطرد وحظر وهو مواطن املد��، قح قد صدر ��

جن، تم ��خصيھ �عدة محتجزا �� ال� إدانات جنائية) و�ينما �ان( �سبب اإلخالل بالنظام العام سنوات

 ��و والسل)، و�دأ يتلقى العالج الالزم. "��ي" املزمن، ال��اب الكبد الليمفاوي  أمراض خط��ة (سرطان الدم

م، �� ا�حكم يحتضر. ث �خص حالة �� محكمة نظرت ،)D. c. Royaume-Uni" (ضد اململكة املتحدة. د"قضية 

) [الغرفة الك��ى]، قضت املحكمة �عدم N. c. Royaume-Uniالصادر �� قضية "ن. ضد اململكة املتحدة" (

قضية ا�حكم الصادر ��  ��. و3املادة  مسألة بموجبتث��  نللغاية" يمكن أحاالت استثنائية "استبعاد وجود 

أخرى حاالت " أنھ ينب�� فهم عبارة الك��ى  أو�حت الغرفة )،Paposhvili c. Belgique"بابوشفي�� ضد ب�جي�ا" (

أسباب وج��ة لالعتقاد  ال�ي تتوفر ف��امر�ض جد �خص  للغاية" ع�� أ��ا �ش�� إ�� "حاالت ترحيلاستثنائية 

�� بلد  العالج املناسب غياب �سبب هناك خطر موت وشيك، سيواجھهذا ال�خص، وإن لم يكن  بأن

خط�� وسريع وال رجعة فيھ  لتدهور  احقيقي اخطر  ،� ذلك العالجالوصول إ� إم�انية عدم�سبب املقصد أو 

 ).183 الفقرةملؤملھ �� ا�حياة" (ب�� ك تقليص إ�� إ�� معاناة شديدة أو �حالتھ ال�حية مما قد يؤدي

ذ سالمة حمايةب ل��اماال أن وأو�حت أيضا مالئمة  داخلية من خالل إجراءات �� املقام األول  األ�خاص ينفَّ

). وتقع ع�� 193-185)، الفقرات ibidem(املرجع نفسھ ( التاليةع�� ا�خصائص  وجھ ا�خصوص،تتوفر، ع�� 

تنفيذ  �� حالأنھ  "لالعتقاد هناك أسباب جدية عاتق املدع�ن مسؤولية تقديم العناصر "الكفيلة بإثبات أن

 أن مع العلم ،3لمادة ملعاملة مخالفة ل بالتعرضسيواجهون خطرا حقيقيا  فإ��م موضوع الن�اع، التدب��

بمطالبة األ�خاص  لهذه املادة وأن املسألة ال تتعلقوقائية الوظيفة لا��  املتأصلةدرجة من التكهنات  هناك

 تقديم وعند املعني�ن بتقديم دليل قاطع ع�� ما يؤكدون من احتمال �عرضهم لضروب املعاملة املحظورة.

عواقب  �جب تقييمو  �شأ��ا.تبديد أي ش�وك  ال�ي تقوم بال��حيل دولةال سلطاتيتع�ن ع�� هذه األدلة، 

عليھ �� ي�ون بالوضع الذي س ال��حيل وضعھ الص�� قبلمقارنة مع  ال�خص املع�ي ع�� دة القسر�ةاإلعا

وجھ  تتحقق ع�� أن ال�ي تقوم بال��حيل الدولة ع�� �� هذا الصدد، يجبإعادتھ إل��ا. و دولة املقصد �عد

املرض الذي �عا�ي ج لعال  ومالئم �افدولة املقصد "�ش�ل  �� عامالرعاية �ش�ل  من (أ) توافر  ا�خصوص

ليس هو   املرج�� املعيار  مع العلم أن ،"3 مادةلمخالفة لـ ملعاملة ھ�عرض�غية تفادي  املع�ي ال�خص منھ

اإلم�انية الفعلية املتاحة لل�خص املع�ي ) ب(من و الرعاية القائمة �� الدولة ال�ي تقوم بال��حيل، مستوى 

 أسر�ةتوفر شبكة اجتماعية و و  ،�لفة األدو�ة والعالجاتلت نظرا، للوصول إ�� العالج �� دولة املقصد

. و�� حال ظلت هناك "ش�وك املطلو�ة الطبية �� الرعايةللوصول إ ال�ي يتع�ن قطعها ا�جغرافية واملسافة

أن تحصل من  ال�ي تقوم بال��حيل الدولة يتع�ن ع�� ،ال��حيل ع�� األ�خاص املعني�ن تأث�� حول  جدية"

العالج املناسب بتوف�� " الضمانات الفردية وال�افية" ع�� �عض مسبق لل��حيل، دولة املقصد، كشرط

ع�� الرغم من استمرار  �األص� إ�� بلده مصاب بمرض خط�� خص إن ترحيل � لأل�خاص املعني�ن.
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)، ibidem(املرجع نفسھ ( 8 لمادةالعالج الط�ي املناسب يمكن أن �ش�ل أيضا ان��ا�ا ل توفر �شأنالش�وك 

 .)226-221الفقرات 

واملادة األو�� من ال��وتوكول  6عقو�ة اإلعدام: املادة األو�� من ال��وتوكول رقم  . ب

 13رقم 

امل�حق�ن  13ورقم  6 ال��وتو�ول�ن رقم أورو�ا تقر�با ع�� مجلس الدول األعضاء �� جميع ساهم تصديق .42

و��  .عقو�ة اإلعدام �� جميع الظروف ع�� أ��ا تحظر اليوم تفاقيةاالمن  2 لمادةل تفس��اقية �� بروز باالتف

�� مستوى سبب تال�ي ال ت –عقو�ة اإلعدام  ما يمنع من اعتبار املحكمة أنھ ال يوجد  �عت�� ، هذا السياق

 ال�خص املدانترقب  ببمعاناة نفسية شديدة �سبل وتؤدي أيضا إ��  ،فحسب من األلم ا�جسدي مع�ن

(قضية "السعدون ومف��ي ضد  3املادة �� باملع�ى املقصود  مهينةالإ�سانية أو معاملة كعقو�ة أو  –وفاتھ ل

 املادة أن ذا، قضت املحكمةوتال��ا). وهك 115الفقرة  ،)Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uniاململكة املتحدة" (

إ�� دولة حيث توجد أسباب ترحيل �خص، بما �� ذلك �سليمھ،  حظرت 13رقم  من ال��وتو�ول  األو��

)، ibidemعليھ (املرجع نفسھ ( عقو�ة اإلعدام بإيقاع خطر حقيقي� معرض ھلالعتقاد بأن جدية ومؤكدة

-Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaumeقضية "السعدون ومف��ي ضد اململكة املتحدة" (�� ومع ذلك،  ).123الفقرة 

Uni قب العاملة �� العراق ملدني�ن عراقي�ن م��م�ن بجرائم �عا بتسليم السلطات ال��يطانية ت�علق)، ال�ي

ھ أن ،3 لمادةل ان��اك، �عدما خلصت إ�� وجود املحكمةاعت��ت  اإلدارة ا�جنائية العراقية، عل��ا باإلعدام إ��

من املادة األو�� و  من االتفاقية 2للمادة هناك أيضا ان��ا�ا  �� مسألة ما إذا �ان الفصلليس من الضروري 

ال�ي  ،)Al Nashiri c. Pologne" (اشري ضد بولنداالن" قضية و�� ).145-144(الفقرتان  13رقم  ال��وتو�ول 

القاعدة البحر�ة األم��كية  ت ب��حيل �خص مشتبھ بھ �� قضية إرهابية �ان يواجھ عقو�ة اإلعدام إ���علق

أنھ �� الوقت الذي تم فيھ نقل املد�� من  قضت املحكمة ،�� غوانتانامو �� إطار عملية �سليم استثنائي

محاكمتھ أمام �جنة  �� أعقابلعقو�ة اإلعدام  أن يخضع املد��ب �ان هناك خطر كب�� ومتوقعبولندا، 

رقم  من ال��وتو�ول األو��  املادةباالق��ان ب من االتفاقية 3و 2للمادت�ن  ان��اك وجود وخلصت إ��. عسكر�ة

 ).579-576الفقرات ( 6

 6و 5العدالة: املادتان  مان الصارخ منا�حر  . ت

 املقصد، �� بلد من االتفاقية 7و 6عندما ي�ون �خص معرضا للوقوع �حية الن��اك صارخ للمادت�ن  .43

 طرد أوعملية  إطارال سيما �� دون ترحيلھ إليھ، بصورة استثنائية  هات�ن املادت�ن أح�امأن تحول  يمكن

دعوع�� الرغم من أن املحكمة لم  .�سليم
ُ
فإ��ا قد أشارت إ�� ، إ�� تحديد هذه العبارة بدقةاآلن إ�� حد  ت

�خص امل انظر" (لعدالةحرمان صارخ من ا"ع�� أ��ا  ا�عدام اإلنصافمعينة من  أنھ يمكن تحليل أش�ال

) (قرار املحكمة) [الغرفة الك��ى]، Harkins c. Royaume-Uniالوارد �� قضية "هاركين� ضد اململكة املتحدة" (

دعوى  ؛ال��اماألسس املوضوعية ل أن تبت محكمة من جديد �� دون إم�انية غيابيا ): إدانة65-62الفقرات 

محكمة إم�انية لالتصال باحتجاز دون أي  تجاهل تام �حقوق الدفاع؛ ذات طبيعة موجزة تؤدي إ��

 فيما يتعلقخاصة بمحام،  لالتصالالرفض املتعمد وامل����  لنظر �� قانونية االحتجاز؛لمستقلة ومحايدة 

 30/04/2020آخر تحديث بتار�خ  27/47 كمة األورو�ية �حقوق اإل�ساناملح

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169662
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97575
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97575
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97575
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97575
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97575
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146044
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-175632


 ال�جرة – للمحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان دليل حول االج��ادات القضائية

تم ا�حصول عل��ا عن طر�ق  ،جنائيةدعوى ��  استخدام تصر�حات،أو  ،��خص محتجز �� دولة أجنبية

 .3للمادة  أو طرف ثالث �� ان��اك امل��م �عذيب

 8املادة  . ث

 ال��حيل  .1

األجانب املوجودين بصورة  ترحيل مسألة �� )Butt c. Norvègeد الن�و�ج" ("بات ض قضية �� املحكمةنظرت  .44

وفيما  ".مهاجر�ن مقيم�ن"بالتا�� والذين ال يمكن اعتبارهم  الدولة املد�� عل��ا غ�� قانونية ع�� أرا��ي

االستقبال  بلد رسمًيا حق اإلقامة �� أي األ�خاص الذين منحوا ،�ن"املقيماملهاجر�ن  " يتعلق ب��حيل

أشارت املحكمة ��  جر�مة جنائية،ب إدان��مع�� سبيل املثال �سبب والذين ��حب م��م ذلك ا�حق الحقا، 

 معاي�� إ��) 60-54الفقرات ] (الغرفة الك��ى ) [Üner c. Pays-Bas" (أونر ضد هولندا" ا�حكم الصادر �� قضية

ر�مة ا�ج � طبيعة وخطورة�هذه املعاي�� تتمثل  :من االتفاقية 8للمادة هذا التدب��  امتثالتقييم مدى 

واملدة الزمنية الفاصلة  ،يجب طرده منھ�� البلد الذي ال�خص املع�ي  مدة إقامةو  ،املرتكبة من قبل املد��

الوضع و  املعني�ن، األ�خاصجنسية مختلف و  خالل تلك الف��ة، ھوسلوك ارت�اب املد�� ل�جر�مة ب�ن

فعلية ب�ن  أسر�ةحياة  دل ع��ال�ي تخرى األ عوامل الو  مدة زواجھللمد�� (ال سيما، عند االقتضاء، العائ�� 

معرفة ما إذا �ان و  ر�ة،العالقة األس عند �شأة با�جر�مة علمع�� ومسألة ما إذا �ان الزوج  ،)زوج�نال

الزوج خطورة الصعو�ات ال�ي من املرجح أن يواجهها ، و هؤالء األطفال سنمعرفة لزوج�ن أطفال أم ال، و ل

ال�ي من املحتمل  خطورة الصعو�اتخاصة ( مص�حة ورفاه األطفالو  ،يجب طرد املد�� إليھ�� البلد الذي 

العالقات االجتماعية والثقافية  ومدى متانة ،)ليھيجب طرده إ �� البلد الذي املد��أطفال أن تواجھ 

 البلد املضيف و�لد املقصد. ��والعائلية 

 Ünerصدور ا�حكم �� قضية "أنور ضد هولندا" ( منذ القضايامن  العديدطبقت املحكمة هذه املعاي�� ��  .45

c. Pays-Basمع التوضيح بأن األهمية ال�ي يجب إيالؤها ل�ل معيار من هذه املعاي�� تتغ��  ة الك��ى]،) [الغرف

) [الغرفة الك��ى]، Maslov c. Autricheوفقا للظروف ا�خاصة ب�ل قضية (قضية "ماسلوف ضد النمسا" (

ولد قد  ،بالغ أجن�ي �خص وهو ،املد�� �ون أن  �� قضية قضت املحكمة، ثالع�� سبيل امل). 70الفقرة 

أمام ترحيلھ (قضية "�ايا عقبة  �ش�ل ال ،م��ا طردهال�ي سيتم  الدولة املد�� عل��ا وعاش طيلة حياتھ ��

أسباب  قضت املحكمة أنھ ينب�� تقديمأخرى،  قضايا�� و ).64لفقرة )، اKaya c. Allemagneضد أملانيا" (

طوال طفول��م  �� البلد املضيف �ش�ل قانو�ي أقاموا مستقر�ن ترحيل مهاجر�ن للغاية لت��يرجدية 

قضوا ا�جزء األهم من هات�ن املرحلت�ن �� ذلك البلد (قضية "لفا�وفيتش ضد الدنمارك"  و أ �مشبا�و 

)Levakovic c. Danemark ونظرت املحكمة �� قضية "ماسلوف ضد النمسا" (). 45)، الفقرةMaslov 

c. Autriche) "[الغرفة الك��ى] وقضية "أ. أ. ضد اململكة املتحدة (A.A. c. Royaume-Uni(  �� شبابحالة ترحيل 

منح  رفضتار�خ ب�ن . عندما ت�ون املدة الفاصلة �انوا قاصر�ن جرائم جنائية عندما أدينوا بارت�اب بالغ�ن

و��ن عملية ال��حيل �� حد  –ولة الد ب��حيلھ من��ائي القرار أو ال –إ�� ال�خص املع�ي  قامةاإلتصر�ح 

(قضية "إجيمسون ضد أملانيا"  خالل هذه الف��ة تطور الوضع تأخذ �� االعتباريجوز للمحكمة أن  ،ذا��ا

)Ejimson c. Allemagne حسنباز�تش ضد سويسرا" (). و�� قضية "61)، الفقرةHasanbasic c. Suisse(،  نظرت

�دف أساسا إ�� حماية � الدولة أرا��ياألمر بمغادرة ر�ح اإلقامة و منح تص رفض �ان ف��احالة املحكمة �� 
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�شأن  قضايا حديثة�� و ا�جنائية.النظام ومنع ا�جرائم  بدال من الدفاع عن لبالد،االقتصادي ل رفاهال

�� �عناية  الوطنيةاملحاكم  نظرتأنھ عندما  قضت املحكمة ،8للمادة  ترحيل "مهاجر�ن مقيم�ن" امتثال

املص�حة  بموازنة وأ��ا قامت ع�� النحو الواجب االتفاقية ألجهزة االج��ادات القضائية وطبقتا�حقائق 

السلطات الوطنية املختصة  تقييم �ستبدلأن  لهافإنھ ال يحق واملص�حة العامة للمجتمع،  ا�خاصة للمد��

 ما لم يكن، )لتناسبالوقائعية لالعناصر بسيما فيما يتعلق لألسس املوضوعية للقضية (ال ا�خاص  اتقييمهب

، 76الفقرة  ،)Ndidi c. Royaume-Uniبذلك (قضية "نديدي ضد اململكة املتحدة" ( هناك أسباب وج��ة للقيام

لم ت��ر املحاكم الوطنية  إذا ،)). و�� املقابلLevakovic c. Danemarkوقضية "لفا�وفيتش ضد الدنمارك" (

يحول دون تمك�ن املحكمة ، مما سطحياإال  ال��حيل تدب�� ولم تنظر �� تناسب  قرارها ع�� النحو الواجب

 .I.M. c(قضية "إ. م. ضد سويسرا" ( 8 للمادة اان��ا� �ش�ل التدب��  فإن تنفيذ الفر��، هاممارسة دور من 

Suisse.((  ع�ن االعتبار �حقائق ذات الصلة�ل ا الوطنيةاملحاكم  ال تأخذ عندمااألمر أيضا و�نطبق هذا� ،

الدولة املد�� عل��ا (قضية "مقدودي ضد ب�جي�ا*"  �� أبا لطفل �عيش �ون املد��ع�� سبيل املثال 

)Makdoudi c. Belgique* األمنب خاص�� سياق وجود ضمانات إجرائية �افية  �� مسألة نظرت املحكمة)). و 

 اتخذ ر�ح اإلقامة��حب تص قرارب ت�علق، ال�ي )Gaspar c. Russie" (غاسبار ضد روسيا"قضية  �� القومي

 .لم يتم الكشف ع��ا معلومات ع�� أساس

 تصر�ح اإلقامة  .2

، نطرت )أعاله 8-5 الفقرات( شمل األسرة لمإ�� األرا��ي ألغراض  خول بالد املتعلقة القضاياباإلضافة إ��  .46

بالفعل ع�� يتواجدون �انوا  ألفرادتصر�ح اإلقامة  منح رفضبقضايا تتعلق ��  8 املادةبموجب  املحكمة

هذا التصر�ح (قضية  بمنحهم ال��ام إيجا�ي يقع ع�� هذه الدولةما إذا �ان في، و الدولة املد�� عل��ا أرا��ي

رودريغس دا سيلفا وهوغ�امر ضد "، وقضية ]الغرفة الك��ى ) [Jeunesse c. Pays-Bas" ("جونيس ضد هولندا

 .Ejimson cقضية "إجيمسون ضد أملانيا" ( اأيض نظر؛ ا)Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas" (هولندا

Allemagne الت�اليف  بدفعال��ام ب ت�علق). و�� قضية جرائم جنائيةارت�اب ��خص ُمدان بـ ت�علق) ال�ي

املحكمة أن تحدد ما إذا �ان ال�خص األجن�ي يتوفر �ان ع��  طلب تصر�ح اإلقامة،معا�جة  قبلاإلدار�ة 

فعال ع�� إم�انية حقيقية للوصول إ�� إجراء إداري �سمح لھ، �� حال استيفائھ للشروط املنصوص عل��ا 

الدولة  أن يقيم �ش�ل قانو�ي ع�� أرا��ييمكنھ من تصر�ح اإلقامة  ا�حصول ع��ب الوط�ي، �� القانون 

ونظرت املحكمة �� قضية "أبوحميد ضد أوكرانيا"  )).G.R. c. Pays-Bas" (ضد هولندا .ر. ج"قضية ( املد�� عل��ا

)Abuhmaid c. Ukraine ( �� ھ �� ھ وإم�انية بقائجن�ي �شأن وضعأل ا ال�خص يق�نعدم  مسألة ما إذا �ان

ا �حقھ �� اح��ام حياتھ اإلقليم
ً
 .B.A.C. cأيضا قضية "ب. أ. س. ضد اليونان" ( نظرا( ا�خاصة �ش�ل ان��ا�

Grèce(حسب  قامةاإللب تصر�ح أن اتخاذ قرار �شأن ط ). وقضت املحكمة�جوءطالب ل ، بخصوص قضية

(قضية "كييوت�ن ضد روسيا"  8مق��نة باملادة  14 ش�ل ان��ا�ا للمادةيا و تمي��  �ان الوضع الص�� للمد��

)Kiyutin c. Russie املناعة بف��وس نقص  املدع�ن �سبب إصابةقامة اإلمنح تصر�ح  رفض)، و�خصوص

  ،))Novruk et autres c. Russie(قضية "نوفروك وآخرون ضد روسيا" (البشر�ة 
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 ا�جنسية  .3

 ،)Hoti c. Croatie�� قضية "هو�ي ضد كرواتيا" ( تفاقيةاالمن  8لمادة إ�� وجود ان��اك لاملحكمة  خلصت .47

�� وضع  و�التا�� �ان لتسو�ة وضع إقامتھ فعليةفرصة  للمد��، وهو �خص عديم ا�جنسية، لم تتح حيث

ضمن ا�حق �� ا�حصول ع�� ال ت 8 املادة وقضت املحكمة أنھ ع�� الرغم من أن .غ�� مستقر �� هذا الصدد

مش�لة بموجب �� ظروف معينة  يمكن أن يث��  رمان التعسفي من ا�جنسيةا�حفإن  ا�جنسية أو املواطنة،

 Slivenkoا�حياة ا�خاصة لل�خص املع�ي (قضية "سليفن�و وآخرون ضد التفيا" (ع��  هتأث�� هذه املادة نظرا ل

et autres c. Lettonie(قرار املحكمة) (  77[الغرفة الك��ى]، الفقرة) "وقضية "جينوفي��ي ضد مالطا ،Genovese c. 

Malte و�جب �� مثل هذه ا�حاالت الس�� ملعرفة ما  ا�جنسية، ). ويسري األمر نفسھ ع�� �حب30)، الفقرة

امل��تبة عن القرار ع�� املد��  عواقبوالنظر �� ال�عسفي  طا�ع�حب ا�جنسية ينطوي ع�� �ان قرار إذا 

 إقليماملع�ي داخل �خص ظل ال حيث ،85الفقرة  ،)Ramadan c. Malte(انظر قضية "رمضان ضد مالطا" (

تم تجر�د  حيث ) (قرار املحكمة)K2 c. Royaume-Uniة" (ضد اململكة املتحد 2وقضية "ك ،اد�� عل��الدولة امل

 ع�� الدولة املد�� عل��ا وُمنع من اإلقامة �� أرا��يا�خارج، املد�� من جنسيتھ بينما �ان متواجدا �� 

مصادرة جواز املبادئ ذات الصلة أيضا ع�� طبق ). وتنلألمن القومي بمثابة ��ديد �ان �عت�� ھ أساس أن

ال�ي  ،)Alpeyeva et Dzhalagoniya c. Russieتجديده (انظر قضية "ألبييفا ودزاالغونييا ضد روسيا" ( السفر ورفض

مجوازات السفر  تتمثل �� إلغاء ممارسةب ت�علق
َّ
 ).�ياالتحاد السوفيل �نللمواطن�ن السابق ةاملسل

 6ة املاد باملع�ى املقصود �� املد�يذات الطا�ع ا�حقوق  من�� ا�جنسية  ا�حق �� جواز السفر وا�حقال �عت��  .48

 ) (قرار املحكمة).Sergey Smirnov c. Russie(قضية "سرغيي سم��نوف ضد روسيا") ( تفاقيةاال من

 7املادة األو�� من ال��وتوكول رقم  . ج

 7رقم  ��وتو�ول الدولة صادقت ع��  ن بصفة قانونية �� إقليم�� حال ال��حيل، �ستفيد األجانب املقيمو  .49

ا�خاصة املنصوص عل��ا �� املادة األو�� من ال��وتو�ول (قضية "س. ج. وآخرون ضد ضمانات من ال ضاأي

تنفيذ القرار  �عد ح�ى إذا لم يتم أح�ام هذه املادة نطبق). وت70)، الفقرة C.G. et autres c. Bulgarieر�ا" (بلغا

ح�ى ��  ،قرار ال��حيل دعمت تقديم أسباب السلطات كما تفرض ع�� ،بمغادرة اإلقليميأمر املد�� الذي 

وفرها (قضية "لزاتيفي ال�ي تضمانات الاستخدام املد�� من مكن تاألمن القومي، ح�ى يب قضايا املرتبطةال

 )).Ljatifi c. ex-République yougoslave de Macédoineضد جمهور�ة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة" (

 4من ال��وتوكول رقم  4املادة  . ح

بصرف النظر عن حاالت اإلعادة القسر�ة �� أعا�� البحار أو عمليات االقتياد إ�� ا�حدود املذ�ورة أعاله  .50

أعاله)، نظرت املحكمة �� عمليات الطرد ا�جما�� لألجانب املتواجدين داخل أرا��ي  13-11(انظر الفقرات 

) وقضية "سلطا�ي ضد Čonka c. Belgiqueشون�ا ضد ب�جي�ا" (الدولة املد�� عل��ا (طالبو ال�جوء �� قضية "�

) [الغرفة I) "(Géorgie c. Russie (I)املهاجرون �� قضية "جورجيا ضد روسيا (و )، Sultani c. Franceفر�سا" (

�غض النظر عن  4من ال��وتو�ول رقم  4قضت املحكمة بإم�انية تطبيق املادة و  .)170الك��ى]، الفقرة 

 يمسألة ما إذا �ان األ�خاص األجانب مقيم�ن �ش�ل قانو�ي �� الدولة املد�� عل��ا أم ال. و�� قضي�

) [الغرفة الك��ى]، Géorgie c. Russie (I))" (I) و"جورجيا ضد روسيا (Čonka c. Belgiqueضد ب�جي�ا" ( "�شون�ا
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، �ان جميع األفراد املس��دف�ن من  4من ال��وتو�ول رقم  4لمادة حيث خلصت املحكمة إ�� وجود ان��اك ل

عملية ال��حيل من نفس األصل (عائالت الروما القادم�ن من سلوفاكيا �� القضية األو��، ورعايا جورجي�ن 

 �� القضية الثانية).

IV.  الوضع قبل ال��حيل و�عده 
 

 من االتفاقية 3املادة 

 »ب وال لعقو�ات أو معامالت غ�� إ�سانية أو مهينة. يجوز إخضاع أي إ�سان للتعذي ال  « 

 من االتفاقية 5املادة 

 . ل�ل �خص ا�حق �� ا�حر�ة واألمن. ال يجوز حرمان أي إ�سان من حر�تھ، إال �� ا�حاالت التالية ال�ي ينص عل��ا القانون: 1 «

 أ) إذا �ان ال�خص محتجزا قانونيا ع�� أثر إدانتھ من محكمة ذات اختصاص؛ 

ب) إذا �ان ال�خص مخضعا العتقال أو احتجاز قانوني�ن لتمرده ع�� قرار صادر بحقھ وفقا للقانون عن محكمة، أو 

 لضمان تنفيذ ال��ام منصوص عليھ �� القانون؛ 

ج) إذا �ان ال�خص معتقال أو محتجزا �غية مثولھ أمام الهيئة القضائية ذات االختصاص، عندما توجد أسباب مقبولة 

 اه �� ارت�ابھ جر�مة أو دواع معقولة لالعتقاد بضرورة منعھ من ارت�اب جر�مة أو من الفرار �عد ارت�ا��ا؛ لالشتب

د) �� حالة االحتجاز القانو�ي لقاصر �� السن، بقرار متخذ �� إطار تر�يتھ املراقبة، أو احتجازه القانو�ي لتقديمھ للسلطة 

 املختصة؛ 

 خص مرجح �شره مرضا معديا، أو ألخبل، أو لسك��، أو ملدمن، أو ملتشرد؛ ه) �� حالة االحتجاز القانو�ي ل�

و) �� حالة االعتقال أو االحتجاز القانوني�ن ل�خص ملنعھ من دخول األرا��ي �ش�ل غ�� قانو�ي، أو ل�خص متخذ بحقھ 

 إجراء طرد أو �سليم.

 باب اعتقالھ و�أي ��مة موجهة إليھ؛. يجب إعالم أي �خص معتقل وضمن املهلة األقصر و�� لغة يفهمها، بأس2

.ج من هذه املادة، فورا أمام قاض أو 1. يجب مثول �ل �خص معتقل أو محتجز وفقا للشروط املنصوص عل��ا �� الفقرة 3

حاكم آخر مخول قانونيا مزاولة وظائف قضائية، ولهذا ال�خص ا�حق �� أن يحاكم ضمن مهلة معقولة أو أن يفرج عنھ �� 

 .كمتھ. و�جوز إخضاع اإلفراج عنھ لكفالة تؤمن مثولھ أمام املحكمةانتظار محا

. ل�ل �خص محروم من حر�تھ باالعتقال أو االحتجاز، ا�حق �� التماس املحكمة �ي تنظر �سرعة �� قانونية احتجازه أو 4

 تأمر باإلفراج عنھ إذا �ان االحتجاز غ�� قانو�ي.

 » ف مخالفة ألح�ام هذه املادة، ا�حق �� ا�ج��.. ل�ل �خص �حية اعتقال أو احتجاز �� ظرو 5

 من االتفاقية 8املادة 

 . ل�ل �خص ا�حق �� اح��ام حياتھ ا�خاصة والعائلية وحرمة من�لھ ومراسالتھ.1 «

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

ل فيھ هذا األخ�� تدب��ا ضرور�ا �� املجتمع الديمقراطي، لألمن الوط�ي أو السالمة العامة أو رفاهية البلد والذي �ش�

 » االقتصادية أو الدفاع عن النظام أو منع ا�جرائم ا�جزائية أو حماية ال�حة أو األخالق أو حماية حقوق الغ�� وحر�اتھ.
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 من الئحة املحكمة 39املادة 

 بناء ع�� طلب الالئحة،من هذه  4لفقرة ل طبقارئيس القسم أو القا��ي املناوب املع�ن ل ، عند االقتضاء،أو ةللغرفيجوز . 1 «

أنھ من الضروري  �عت��ونأي تدب�� مؤقت ألطراف يحددوا ل، أن أحد األطراف أو أي �خص آخر مع�ي، أو من تلقاء أنفسهم

 .حسن س�� اإلجراء�األطراف أو  �� مص�حة اعتماده

 .معينة قضية، يجوز إخطار �جنة الوزراء ع�� الفور باإلجراء املتخذ �� ند االقتضاءع. 2

 يدعواأن الالئحة من هذه  4لفقرة ل طبقالرئيس القسم أو القا��ي املناوب املع�ن ، يجوز للغرفة أو، عند االقتضاء. 3

 .ةحددامل ةؤقتاملب�� اتدال�شأن أي مسألة تتعلق بتنفيذ إ�� تقديم معلومات األطراف 

 » .اتخاذ التداب�� املؤقتةا�خاصة بطلبات القضاة مناو��ن للبت �� كيجوز لرئيس املحكمة أن �ع�ن نواب رئيس األقسام . 4

 

 القيود املفروضة ع�� حر�ة التنقل وا�حرمان من ا�حر�ة ألغراض ال��حيل . أ

، "غ�� "قانو�ي ي الدولة املعنيةيصبح تواجده �� أرا�� ��ائي،الطرد بقرار الاألجن�ي  إشعار ال�خصبمجرد  .51

 4 من ال��وتو�ول رقم 2ا�حق �� حر�ة التنقل ع�� النحو الذي تضمنھ املادة ب االحتجاجال يمكنھ  ،و�التا��

 ).44)، الفقرة Piermont c. France(قضية "بي��مونت ضد فر�سا" (

لغرض ترحيلھ أو  من ا�حر�ة بحرمان �خص(و) للدول  1، الفقرة 5من املادة الثا�ي  انب�سمح ا�ج .52

أن يتم تنفيذ التدب�� املتخذ بموجب  ، يجب�عسفي بأنھولتجنب وصف تدب�� ا�حرمان من ا�حر�ة �سليمھ. 

؛ ا�ح�ومة الذي احتجت بھاالحتجاز  �سببأن ي�ون وثيق الصلة  و�جب؛ (و) بحسن نية 1، الفقرة 5املادة 

عقول امل األجل التدب�� مدةتجاوز �� األخ��، يجب أال ت؛ ومالئم�ن ھوظروفاالحتجاز �جب أن ي�ون م�ان و 

) A. et autres c. Royaume-Uni" (أ. وآخرون ضد اململكة املتحدةالهدف املنشود (قضية " الضروري لتحقيق

أن ت�ون هناك أسباب معقولة العتبار أن ا�حرمان من  ليس من الضروري و ). 164[الغرفة الك��ى]، الفقرة 

ال يمكن ت��ير هذا  ومع ذلك، .الفرد من ارت�اب جر�مة أو الفرار ، ع�� سبيل املثال ملنعا�حر�ة ضروري 

و�� حال عدم تنفيذ التدب�� ). )ibidem( إجراءات ال��حيل أو التسليم جار�ة (املرجع نفسھبأن فقط  التدب�� 

 (و) (املرجع نفسھ 1، الفقرة 5بموجب املادة  يصبح ا�حرمان من ا�حر�ة غ�� م��ر، بالسرعة املطلو�ة

)ibidem( .( بموجب القانون الوط�ي أو  م��را أم ال  ال��حيلقرار أن ي�ون  من منظور هذا البندليس من املهم و

أنھ ال  و�ما، ). ومع ذلك63، الفقرة )M. et autres c. Bulgarie" (وآخرون ضد بلغار�ا .مقضية "االتفاقية ( قانون 

�� حال تقديم أنھ  القضايااملحكمة �� عدد من  قضت، بل البت �� طل��مكن ترحيل طال�ي ال�جوء قيم

واحتمال  حرمان املد�� من حر�تھتوجد صلة وثيقة ب�ن  �خص لطلب ال�جوء لم يتم الفصل فيھ �عد، ال 

-94الفقرتان ، )R.U. c. Grèce" (ضد اليونان (قضية "ر. يو. السلطات الوطنية قبل، وال حسن نية من ترحيلھ

قضية "�شون�ا ؛ و  143 )، الفقرةLonga Yonkeu c. Lettonieقضية "لو�غا يونكيو ضد التفيا" ( ،؛ انظر أيضا95

ي�ون  لدى السلطات). قد سوء النية أخرى عن أمثلة، ك42الفقرة  ،)Čonka c. Belgiqueضد كرواتيا" (

ا منذ البداية إذا �ان ال�خص املع�ي، الذي يتمتع بوضع الال��، ال يمكن االحتجاز ألغراض التسليم �عسفي

انظر أيضا قضية "دو�وفيك ضد  ؛48 )، الفقرةEminbeyli c. Russieسيا" (�سليمھ (قضية "إمينبي�� ضد رو 

 الال�� �عد إيداعها ��ت املدعية طلب ال�جوء وحصلت ع�� وضع ، حيث قدم)Dubovik c. Ukraineأوكرانيا" (

مثال �سبب أن هذا التدب�� قد ، فوراجن�ي األ  يتعذر ترحيل ال�خصعندما و ). االحتجاز ألغراض التسليم
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 ال�جرة – للمحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان دليل حول االج��ادات القضائية

��حيل ليست إلم�انات ال االستعراض الفع��"املتمثلة �� مواصلة "سياسة ال، فإن 3ا للمادة �ان���ش�ل ا

أ. وآخرون الطرد" (قضية "��دف  تنفيذهجاري (...)  إجراءمؤكدة أو حاسمة بما فيھ الكفاية لتعت�� بمثابة "

قضايا ح�ى ��  )،167-166الفقرتان  [الغرفة الك��ى]، )A. et autres c. Royaume-Uni" (ضد اململكة املتحدة

ا�حس�ن ضد البوسنة قضية " ا؛ انظر أيض190-162الفقرات ، )ibidem(املرجع نفسھ ( األمن القومي

حرمان املد�� من أن سبب باملحكمة  قضت، حيث )Al Husin c. Bosnie-Herzégovine (no 2))" (2(رقم  والهرسك

قضية "ك. ج. ؛ �� ھقبلسأنھ ال توجد دولة ثالثة آمنة ست من الوا�ح �عد أن أصبح مقبوال  �عدلم  حر�تھ

، لألمن القومي��ديد بمثابة  اعُت��احتجاز مهاجر أن املحكمة  قضت )، حيثK.G. c. Belgiqueضد ب�جي�ا" (

 (و)). 1الفقرة  5مع املادة  فقا�ان مت

 أن تتخو  بفعالية عملية ال��حيل الدولةتنظم يجب أن  .53
ُ
 أ��ا سعت جاهدة ثبتذ تداب�� ملموسة، وأن ت

 إيالء العناية الواجبة،شرط  من أجل اح��ام العودة دولةقبول دخول ال�خص األجن�ي إ��  �حصول ع��ل

قضية  ع�� سبيل املثال، انظر،بمواطن��ا (االع��اف �� ة الدول هذه سلطاتتتأخر ع�� سبيل املثال عندما 

بوثائق  تتعلق هناك صعو�اتأو عندما ت�ون )) Singh c. République tchèque" (سينغ ضد جمهور�ة التشيك"

 ل�جانبا�حرمان من ا�حر�ة  ول�ي يمتثل)). M. et autres c. Bulgarie(قضية "م. وآخرون ضد بلغار�ا" ( الهو�ة

يمكن ال ؛ و تسليمالطرد أو ال يجب أن ي�ون هناك احتمال معقول لتنفيذ ،(و) 1، الفقرة 5 املادة من الثا�ي

 ألن �عاون  كذلك أو أصبحمستحيال �ان هذا األخ��  إذا ا ��دف ال��حيلا�حرمان من ا�حر�ة مفروض اعتبار 

 ،)Mikolenko c. Estonie" (مي�ولن�و ضد إستونيا"قضية  نظرا( يرفض التعاون  أنھضروري و  ال�خص األجن�ي

من ا�حر�ة  حرمان املد�� غ�� أخرى  تتوفر ع�� تداب�� املحكمة أيضا أن السلطات �انت حيث اعت��ت

" لولد مسعود ضد مالطا"أيضا قضية  انظرب��حيلھ؛ احتمال فوري  غياب احتجاز �� �� مركزاملطول 

)Louled Massoud c. Malte( كيم ضد روسيا"، وقضية 74-48، الفقرات) "Kim c. Russie ( وقضية "ا�حس�ن ضد

 املحكمة أن سلوك املّد�� قضت، ومع ذلك .)Al Husin c. Bosnie-Herzégovine (no 2))" (2البوسنة والهرسك (رقم 

جنسية غ��  اد�� ف��ا ال�خص املع�ي أنھ من حق االستئناف �� قضية�ة استخدام إساءكم تحليلھ ت

�� اتصال لف��ة ظلت ع أ��اع�� الرغم من  �� سع��ا لتحديد هو�تھالتعاون مع السلطات  جنسيتھ ورفض

بن "قضية ( تھتضليل املحكمة �شأن جنسيحاول أيضا املف��ضة، وحيث  طو�لة مع سلطات بلد جنسيتھ

 لل��حيل احتمال واق�� أي هناك ال ي�ون قد كما )). قرار املحكمة) (Bencheref c. Suède" (د السو�دشر�ف ض

�ان  املد�� حيث ثبت أن ،)S.Z. c. Grèce(انظر قضية "س. ز. ضد اليونان" ( املقصد �� بلد نظرا للظروف

 يتفاقم).املس�ح �� سور�ا  الن�اعأن  تماما �ان من املعروف ألنھ قدم جواز سفره وحيث اسور�ا مواطن

) ع�� دناهأ 60الئح��ا (الفقرة من  39املادة  بموجب املحكمةال يؤثر تحديد تدب�� مؤقت للدولة من قبل  .54

من االتفاقية (قضية  5ملادة ا�حر�ة الذي يتعرض لھ الفرد للفقرة األو�� من اامتثال ا�حرمان من 

�� كث�� من ). 74 الفقرة )،Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France"ج��مده�ن [جابراماده�ن] ضد فر�سا" (

أبانت  املحكمة، حددتھلتدب�� مؤقت  ، وفقاترحيل املد�� د�� عل��ا عنالدولة امل امتنعت حيث القضايا

 "لكنھ يبقى مع ذلك معلق �ش�ل مؤقت تسليمال أوالطرد  ها لالع��اف بأن إجراءاستعداد هذه األخ��ة عن

 .Azimov c" (أز�موف ضد روسيا"قضية ) (و( 1، الفقرة 5للمادة  ن��اكو�التا��، أنھ ال يوجد أي ا، " سار�ا

Russie(،  يجب أن تدب�� مؤقت ال ل املحكمة تحديد �سبب الوط�ي اإلجراء �عليق ومع ذلك، فإن). 170الفقرة 

 وال تق��ح ).171)، الفقرة ibidem(املرجع نفسھ ( وضعية يقبع ف��ا املد�� �� ال�جن ملدة طو�لة يؤدي إ��

تؤثر س إجراء ال��حيلدة ما إذا �انت م مسألة مدة قصوى: و�التا�� فإن اإلجابة ع�� (و) 1، الفقرة 5 املادة

 30/04/2020آخر تحديث بتار�خ  33/47 كمة األورو�ية �حقوق اإل�ساناملح

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-91406
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91403
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194065
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187511
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68085
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105788
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94863
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100143
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145584
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194065
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180195
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183816
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80333
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118605
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118605
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118605
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118605


 ال�جرة – للمحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان دليل حول االج��ادات القضائية

�ل ب ا�خاصة الظروفبفقط  تبقى رهينة ،بالنظر إ�� أح�ام هذا البند ا�حرمان من ا�حر�ةع�� قانونية 

 .J.N. cوقضية "ج. ن. ضد اململكة املتحدة" ( 128)، الفقرة Auad c. Bulgarie(قضية "عواد ضد بلغار�ا" ( قضية

Royaume-Uniال�جرة�� مجال من ا�حر�ة  ل�حرمان ةقضائية التلقائيالاجعة ر املاملحكمة أيضا أن  )). وقضت 

من االتفاقية (قضية "ج. ن. ضد اململكة املتحدة"  1، الفقرة 5 املادة من متطلباتأساسيا  متطلبا تليس

)J.N. c. Royaume-Uni ال��حيل إ�� بلد ثالث فيما  تنظيم إ�� جاهدةالسلطات � �س�عندما ). و 96)، الفقرة

(و)  1، الفقرة 5املادة  دخل �� نطاقتحدده املحكمة، فإن ا�حرمان من ا�حر�ة قد يمؤقت يتعلق بتدب�� 

 ).73)، الفقرة M. et autres c. Bulgarie(قضية "م. وآخرون ضد بلغار�ا" (

 بموجبتنطبق  نفس االعتباراتفإن ، أ�خاص �عانون من هشاشة معينة من ا�حر�ة حرمانب فيما يتعلق .55

أعاله وع��  17 الفقرة انظر( األول من هذا ا�حكم ا�جانب بدال من (و) 1، الفقرة 5 املادة من الثا�ي ا�جانب

 Yoh-Ekaleإ�ا�� موان�� ضد ب�جي�ا" (-) وقضية "يوحRahimi c. Grèceقضية "رحي�ي ضد اليونان" ( املثال، سبيل

Mwanje c. Belgiqueسيساي ضد النمسا" ( قضية ظرت املحكمة ��)). وقد ن"Ceesay c. Autriche مسألة �� (

باإلضراب عن  ،العالجات الطبية الواجب تقديمها عندما يقوم �خص محروم من ا�حر�ة �� انتظار ترحيلھ

 الطعام.

أعاله.  20إ��  18الفقرات  �� 4و 2الفقرت�ن  5عن املادة  املنبثقةالضمانات اإلجرائية ورد التذك�� ب .56

فعالية ب ذات صلة الوط�ي�� القانون  بنواقصعدد من القضايا خصيصا  يتعلق ،إ�� ذلك�اإلضافة و 

 �� هذا السياق 5 املادةمن  4الفقرة  متطلبات�و  ��دف ال��حيل �حرمان من ا�حر�ةلاملراجعة القضائية 

وقضية "لوليد  77-68الفقرات  ،)S.D. c. Grèceقضية "س. د. ضد اليونان" ( ع�� سبيل املثال، انظر،(

، أو أيضا قضية "أ. ب. وآخرون ضد فر�سا" 47-29)، الفقرات Louled Massoud c. Malteمسعود ضد مالطا" (

)A.B. et autres c. France 138-126)، الفقرات.(  

 املساعدة الواجب تقديمها لأل�خاص �� انتظار ال��حيل . ب

ونطاق ال��ام إيجا�ي بتقديم مساعدة طبية أو اجتماعية أو غ��ها لألجانب �� انتظار  وجود مسألةإن  .57

) (قرار املحكمة) Hunde c. Pays-Basالنظر ف��ا �� قضية "هوند ضد هولندا" (، تم 3ال��حيل، بموجب املادة 

طولة �� املإلقامة قضية �علقت با) (Shioshvili et autres c. Russieوقضية "شيوشفي�� وآخرون ضد روسيا" (

إطار  �� طفالها الصغاروأل  �� مرحلة متقدمة من ا�حمل ملدعية �انت ،مدينة بداغستان �سبب السلطات

 ).اقتيادهم إ�� ا�حدود

 ال��حيل �� حد ذاتھ . ت

ل ال يفرض ع�� الدولة العدو  عندما يقوم �خص يخضع لتدب�� ال��حيل بال��ديد باالنتحار، فإن هذا األمر .58

ال�خص املع�ي من تنفيذ ��ديده، وذلك ح�ى ��  ملموسة ملنع احتياطات التدب��، شر�طة اتخاذ عن تنفيذ

). 57)، الفقرة Al-Zawatia c. Suèdeحال قيامھ بمحاوالت انتحار سابقة (قضية "الزواتية ضد السو�د" (

ون هناك ش�وك حول قدرة ال�خص األجن�ي ع�� السفر من وجهة نظر طبية، يجب ع�� وعندما ت�

). �� 58)، الفقرة ibidemاحتياجاتھ ا�خاصة (املرجع نفسھ ( لتلبية السلطات أن تضمن اتخاذ تداب�� مناسبة

 Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga" (نز�ال مايي�ا و�اني�ي ميتو�غا ضد ب�جي�امو�يال "ا�حكم الصادر �� قضية 
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c. Belgique(غ��  ةطفلقسرا ل السلطات إعادة طر�قة�سبب   3 ، خلصت املحكمة إ�� وجود ان��اك للمادة

لالعتناء ��ا عند  من وجود �خص التأكد دون  �ألص�ا هابلد إ��وات بلغ من العمر خمس سنم�حو�ة ت

أن �ش�ل  تدب�� ال��حيلالدولة أثناء تنفيذ  أعوانمن قبل املمارسة سوء املعاملة  و�مكن لضروب وصولها.

ان��اك إ�� عدم املحكمة  خلصتحيث  ،)Thuo c. Chypreقضية "ثيو ضد ق��ص" ( نظر (ا 3 ان��ا�ا للمادةأيضا 

هذه من �جانب اإلجرائي ل اان��ا� بينما وجدت، �شأن سوء معاملة مزعومة 3 املادةا�جانب املوضو�� من 

، الذي زعم أنھ �عرض ملعاملة سيئة املد��ش�اوى فع�� �� السلطات �� إجراء تحقيق فشل �سبب  املادة

األمر الذي يمكن  –إطار عملية ال��حيل السر�ة ��  بعضب فإن عدم االل��ام عالوة ع�� ذلك،. ترحيلھ)أثناء 

يمكن أن �عرض ال�خص األجن�ي �خطر ضروب سوء املعاملة  – 8أن يث�� �� حد ذاتھ مسألة بموجب املادة 

قام  حيث ،)X c. Suède. ضد السو�د" (Xقضية " انظر ( إ�� بلد املقصد عند وصولھ 3املتعارضة مع املادة 

 ).اإلرهاب بھ �� قضايا امشت���ان  املد�� أن �� املغرب ية بإخبار نظرا��مالسو�د أعوان الدولة

قبول "العودة الطوعية املشمولة باملساعدة" �� قضايا ال��حيل ال�ي تدخل ��  . ث

 3ادة أو امل 2نطاق املادة 

العودة �ان أب املدعية قد قبل " �� قضية املحكمة )، نظرتN.A. c. Finlande�� قضية "ن. أ. ضد فنلندا" ( .59

ادر غ �عد أنو  الذي قدمھ بالرفض. ل�جوءطلب ا ما قو�ل�عد األص�� املشمولة باملساعدة" إ�� بلدهالطوعية 

ھ ال مجال املحكمة أن واعت��ت�. األص� �� بلده ھقتل تم لتنفيذ،واجب ا األمر بال��حيل أصبح البالد عندما

 لم إن" ساعدةالعودة الطوعية املشمولة بامل"إطار  إ�� هذا البلد ��ليعود  لم يكن أن ذلك ال�خص للشك

اختيار بمع�ى  "ةطوعي "كنادرتھ لم تمغأن  تاعت��  ،ولذلك يصدر �� حقھ أمر بال��حيل واجب التنفيذ.

نتيجة لذلك، لم تكن املحكمة �� الدولة املد�� عل��ا لتغفل مغادرة البالد، وأنھ، ال�خص األجن�ي بحر�ة 

 ). عالوة ع�� ذلك،57-53األو�� من االتفاقية (الفقرات املادة باملع�ى املقصود ��  املبلغ ع��ا عن الوقائع

لتنازل املزعوم عن ا�حقوق ال�ي ا أل�� �حة�حر�ة االختيار خيار حقيقي  أي �جلت املحكمة أن عدم وجود

ت��تب عل��ا مسؤولية إعادة قسر�ة ك ال�خص املع�ي مغادرة ھ يجب بالتا�� اعتباروأن ،3و 2 تضم��ا املادتان

 .)60-58(الفقرات  الدولة املد�� عل��ا

 1من الالئحة / التداب�� املؤقتة 39املادة  . ج

 �عض ،الئح��امن  39املادة  بموجب ،عل��ا لدولة املد��ل تحدد، يمكن أن ملتمساقى املحكمة عندما تتل .60

الج��ادا��ا القضائية وممارس��ا وفقا بينما تنظر �� القضية. ينب�� أن تؤخذ  �عتقد أنھالتداب�� املؤقتة ال�ي 

أضرار  بحدوثوشيك و قيقي ناك خطر حي�ون ه عندماإال تدب��ا مؤقتا  فإن املحكمة ال تحدد، الرا�خة

أنھ �� �خص إ�� دولة ُيدَّ  ترحيل ال يمكن ت�حيحها. و�تمثل التدب�� عامة �� مطالبة الدولة �عدمجسيمة 

أو  يتعلق األمر بطال�ي ال�جوءالبا ما . وغاملعاملة �خطر املوت أو التعذيب أو سوء ست�ون معرضا ف��ا

لد��م ع�� الصعيد �ش�ل قاطع، والذين لم �عد �م ادعاءا�الذين رفضت �سليمهم، و يجب أ�خاص ب

حددت املحكمة ومع ذلك، ). أعاله 32 الفقرة(ال��حيل  قرارضد  الوط�ي أي وسيلة للطعن ذات تأث�� إيقا��

 )Article 39 du règlement / mesures provisoiresمن الالئحة / التداب�� املؤقتة ( 39املادة   1
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با�حرمان من ا�حر�ة املفروض  فيما يتعلق ال سيماال�جرة،  من قضايا خرى �� أنواع أ مؤقتةأيضا تداب�� 

 الئح��ان م 39 املادة لتدب�� محدد بموجب الدولة املد�� عل��ا امتثالأن عدم  مة. و�عت�� املحكأطفالع�� 

 .Mamatkoulov et Askarov c(قضية "مامات�ولوف وأس�اروف ضد تركيا" ( من االتفاقية 34 للمادة ان��ا�ا يمثل

Turquie ��الدين دزوراييف ضد روسيا رسف"؛ انظر أيضا قضية 129-99ى]، الفقرات ) [الغرفة الك "

)Savriddin Dzhurayev c. Russie ( ضد فر�سا. أ. م"وقضية) "M.A. c. France.(( 

V.   جوانب أخرى 
 من االتفاقية 4املادة 

 . ال يجوز اس��قاق أي إ�سان وال استعباده. 1 «

 . ال يجوز إلزام أي إ�سان بتأدية عمل ج��ي أو إلزامي. 2

 . ال �عت�� عمال ج��يا أو إلزاميا بحسب هذه املادة: 3

من (...) االتفاقية، أو  5ا �� املادة أ) أي عمل متطلب �ش�ل عادي من �خص خاضع لالحتجاز وفقا للشروط املنصوص عل��

 �� اإلفراج املشروط؛ 

ب) أي خدمة ذات طا�ع عسكري أو خدمة أخرى بديلة تحل محل ا�خدمة العسكر�ة اإللزامية، �� حالة املستنكف�ن ضم��يا 

 �� البلدان حيث �ع��ف �شرعية االستن�اف الضم��ي؛ 

 دد حياة أو رفاهية ا�جماعة؛ ج) خدمة متطلبة �� حال وجود أزمات أو �وارث ��

 » د) أي عمل أو خدمة �ش�ل جزءا من االل��امات املدنية العادية.

 من االتفاقية 8املادة 

 . ل�ل �خص ا�حق �� اح��ام حياتھ ا�خاصة والعائلية وحرمة من�لھ ومراسالتھ.1 «

ذي ينص فيھ القانون ع�� هذا التدخل، . ال يجوز حصول تدخل من السلطة العامة �� ممارسة هذا ا�حق، إال بالقدر ال2

والذي �ش�ل فيھ هذا األخ�� تدب��ا ضرور�ا �� املجتمع الديمقراطي، لألمن الوط�ي أو السالمة العامة أو رفاهية البلد 

 » االقتصادية أو الدفاع عن النظام أو منع ا�جرائم ا�جزائية أو حماية ال�حة أو األخالق أو حماية حقوق الغ�� وحر�اتھ.

 من االتفاقية 12املادة 

 » .للرجل واملرأة ا�حق �� الزواج �عد بلوغ سن الزواج، وتأسيس عائلة وفقا للقوان�ن الوطنية ال�ي تحكم ممارسة هذا ا�حق «

 من االتفاقية 14املادة 

لقائم ع�� ا�جنس أو يجب تأميم التمتع با�حقوق وا�حر�ات املع��ف ��ا �� (...) االتفاقية دون أي تمي��، وتحديدا ذاك ا «

العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو اآلراء السياسية أو األصل الوط�ي أو االجتما�� أو االنتماء إ�� أقلية وطنية، أو ال��وة أو 

 » .الوالدة أو أي وضع آخر
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 ا�حقوق االقتصادية واالجتماعية . أ

املقدمة لأل�خاص �� انتظار ال��حيل املساعدة و  االستقبال ضافة إ�� القضايا املتعلقة بظروفباإل  .61

العديد من القضايا املتعلقة با�حقوق االقتصادية  ��املحكمة  نظرت ،)الهأع 57و 23(الفقرتان 

عندما تقرر  دولةال ألنونظرا  ،14 املادة أساسا بموجبال�جوء والالجئ�ن،  وطال�ي واالجتماعية للمهاجر�ن،

قضت  �� هذا الصدد،و .املادة هذه تفق معت ذلك بطر�قةفعل أن تعل��ا يجب نظام لالستحقاقات، وضع 

األجانب املقيم�ن ع�� استخدام  طر�قة أسباب مشروعة لتقييد لد��ا املحكمة أنھ يمكن لدولة أن ت�ون 

الضمان  برامج من قبيل –�لفة امل�خدمات العامة ل أراض��ا ع�� املدى القص�� أو املخالف�ن لقانون ال�جرة،

 و�مكنون �� تمو�ل هذه ا�خدمات. ساهمخاصة وأ��م عادة ال � –والعالج  اإلعانات العامةو  الجتما��ا

(قضية  املقيم�ن ع�� أراض��ا األجانب ، التمي�� ب�ن فئات مختلفة من�� ظروف معينة، للدولة أيضا

 ).54الفقرة  ،)Ponomaryovi c. Bulgarie"بونومار�و�� ضد بلغار�ا" (

 القائم ع�� الوضع فيما يتعلق بحقالسكن االجتما��  تخصيص �� مجالعاملة امل االختالف �� �ون قد ي .62

لكن ُسمح لھ بالبقاء �� وضع الال��  طلبھ ل�حصول ع�� من �خص تم رفض طفلا�خاص باألجانب 

قضية  ��)). وBah c. Royaume-Uniاململكة املتحدة" ((قضية "باه ضد  إ�� أجل غ�� مس�ى أرا��ي الدولة

دراسية وم املدع�ن بدفع رسم إلزا قضت املحكمة بأن ،)Ponomaryovi c. Bulgarie"بونومار�و�� ضد بلغار�ا" (

 ��ليس لھ ما ي��ره. و ،بال�جرة املتعلق القانون بموجب  ووضعهمملواصلة �عليمهم الثانوي �سبب جنسي��م 

 نةمه الوصول إ�� األجانب من قضت املحكمة أن إقصاء ،)Bigaeva c. Grèce" (ضد اليونان قضية "بيغاييفا

 املدعية �� اح��ام حيا��ا حقيا، ولكن �� هذه القضية، �ان هناك ان��اك �لم يكن �� حد ذاتھ تمي��  املحاماة

ت للمعنية باألمر بمتا�عة ي سمحاملتسق للمقار�ة ال�ي انت�ج��ا السلطات، ال� للطا�ع غ��ا�خاصة، نظرا 

 امتحان باجتياز �ا لم �سمح لها، إال أ�املحام�نااللتحاق ��يئة  ثمانية عشر شهرا من أجلملدة  تدر�بية دورة

 و�اإلضافة إ�� ذلك، نظرت .أجنبية  أ��ا ، ع�� أساسالولوج إ�� هيئة املحام�ن عند ��اية ف��ة التدر�ب

 .Niedzwiecki c" (نييدزفيس�ي ضد أملانيا"قضية ( �� حاالت أخرى متعلقة باإلعانات األسر�ةاملحكمة 

Allemagne( فيل�� ضد املجر"، وقضية) "Weller c. Hongrie( سعدون ضد اليونان"، وقضية) "Saidoun c. Grèce(( ،

 ق�نللمعا واإلعانات املخصصة ،))Gaygusuz c. Autriche" (غا�غوسوز ضد النمسا"قضية ( إعانات البطالةو 

ممول من �� نظام اإلعانات املستندة إ أو ،))Koua Poirrez c. Franceالبالغ�ن (قضية "�وا بوار�ز ضد فر�سا" (

 )[الغرفة الك��ى]Andrejeva c. Lettonie(قضية "أندر�يفا ضد التفيا" ( املعاش التقاعدي ال سيما ،اتاالش��ا�

 Luczakاملمول من االش��ا�ات (قضية "لوكزاك ضد بولندا" (ا�� نظام الضمان االجتم لالستفادة من والقبول 

c. Pologne.(( 

 الزواج �� اململكة املتحدة من أجلوافقة امل ا�حصول ع�� شهادة إلزامية املحكمة أيضا أن قضت .63

أودومغيو وآخرون "قضية ( 12ان��ا�ا للمادة  تش�ل ال�جرة ملراقبةاأل�خاص ا�خاضع�ن  واملفروضة ع��

 )).O’Donoghue et autres c. Royaume-Uni" (ضد اململكة املتحدة

 االتجار �� البشر . ب

 املن�ليةالعبودية  نب �� وضعية�� قضايا االتجار �� البشر املتعلقة بأجا 4بموجب املادة  املحكمةنظرت  .64

 .C.N. et V. c" (ضد فر�سا. وف. ن. س"، وقضية )Siliadin c. France" (سيليادين ضد فر�سا"قضية (
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France( ضد اململكة املتحدة. ن. س"، وقضية) "C.N. c. Royaume-Uni ((ا�جن��ي االستغالل أو ) قضية

 .L.E. c" (ضد اليونان .إ. ل"، وقضية )Rantsev c. Chypre et Russie" (رانتسف ضد قر�ص وروسيت"

Grèce( إي وآخرون ضد اليونان. ت"، وقضية) "T.I. et autres c. Grèce((،  الفالحي�ن عمال استغالل الأو

الوقاية ب ل��اماال ، و��))Chowdury et autres c. Grèceون ضد اليونان" ((قضية "شووديوري وآخر 

 .محددة أخرى  قضايا �� فعال تحقيق واالل��ام بإجراء

ال�ي تقع  مسألة االل��امات اإلجرائية�� ) Sakir c. Grèce" (ساك�� ضد اليونان"قضية  نظرت املحكمة �� .65

 .مهاجرإطار تحقيق �شأن اعتداء عنصري ع�� ��  3 املادة بموجبع�� عاتق السلطات 

VI.  ا�جوانب اإلجرائية للقضايا املعروضة ع�� املحكمة 
 

 من االتفاقية 37املادة 

راحل اإلجراءات أن تقرر شطب التماس من �جل القلم عندما �سمح الظروف . يجوز للمحكمة �� أي مرحلة من م1 «

 باستنتاج: 

 أ) أن امللتِمس لم �عد راغبا �� استبقائھ؛ أو

 ب) أن املنازعة قد سو�ت؛ 

 ج) أو أنھ وألي سبب آخر تحقق املحكمة من وجوده، لم �عد هناك ما ي��ر مواصلة النظر �� االلتماس. 

 النظر �� االلتماس إذا �ان يتطلب ذلك اح��ام حقوق اإل�سان املضمونة �� االتفاقية و�روتو�وال��ا. لكن املحكمة تواصل 

  » . يجوز للمحكمة أن تقرر إعادة ��جيل التماس �� �جل القلم عندما ترى أن الظروف ت��ر ذلك.2

 

 مدعون �عانون من اضطرابات عقلية . أ

أعضاء ب��حيل املدع�ن، وهم ) Tehrani et autres c. Turquieقضية "طهرا�ي وآخرون ضد تركيا" ( �علقت .66

 تم االع��اف ��م كالجئ�ن من قبل ة،يرانيمجاهدي الشعب اإليرا�ي يحملون ا�جنسية اإل منظمة  ن ��و سابق

ملدع�ن خطابا إ�� املحكمة أعرب فيھ عن رغبتھ �� السامية لشؤون الالجئ�ن. و�عدما أرسل أحد ا املفوضية

 لبھ، ط �حب
ُ
 ةعقليمو�لھ �عا�ي من اضطرابات �� الواقع ليس كذلك، وأن أن الوضع  ھ املحكمةأخ�� ممثل

لم يكن من املمكن  لكنذهانية  ال �عا�ي من اضطرابات املد�� إ�� أن ا�ح�ومة . وأشارتالعالج و�حتاج إ��

زعم  املد�� والحظت املحكمة أن. حالتھ ألن ال�خص املع�ي �ان يرفض التعاون � ��خيص أك�� دقة وضع

شطب القضية من جدول أن  تولذلك اعت��  معرض للقتل أو لسوء املعاملة. ع�� وجھ ا�خصوص أنھ

�ل  حقالقضايا املعروضة عل��ا من شأنھ أن يل�� ا�حماية الواجب عل��ا تأمي��ا �� مجال ذي أهمية ك��ى ك

 للمد��و�النظر إ�� الش�وك القائمة �شأن ال�حة العقلية . ا�جسدية تھاح��ام سالم�� و �� ا�حياة إ�سان

املكفولة بموجب  اإل�سان حقوق � االمتثال إ�� أن املحكمة خلصت ،التقار�ر الطبيةمختلف  �� والتباينات

 ).57-56قرتان املحكمة النظر �� امللتمس (الف "تواصل " تطلب أني االتفاقية و�روتو�وال��ا
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 3و 2نقطة احتساب أجل ستة أشهر �� قضايا ال��حيل املتعلقة باملادت�ن  . ب

 الفقرة األو�� من �� ستة أشهر املنصوص عليھ أجلكنقطة انطالق �حساب  الواجب اتخاذه التار�خ إذا �ان .67

 �ش�ل اب دعوى ع�� الصعيد الوط�ي �� أعقالقرار ال��ائي  تار�خ صدور من االتفاقية هو عادة  35 املادة

ال تنشأ مبدئيا  تفاقيةاالمن  3و 2ت�ن املادال�ي تقوم بال��حيل بموجب  الدولة مسؤوليةفإن  ،فعليا اانتصاف

 . و�التا��، انطالقا من هذا التار�خأراض��ا ل��حيل ال�خص من تداب�� ف��ا تخذتمن ال�حظة ال�ي إال اعتبارا 

 متواجد ال يزالال�خص  وأن ال��حيل قرار ا لم يتم تنفيذطامل وهكذا،أجل تقديم امللتمس. سر�ان يبدأ 

�� السر�ان (قضية "م. إي. ه. بدأ �عد يلم  ستة أشهر فإن أجل، ال�ي ترغب �� ترحيلھالدولة ي ع�� أرا��

 �سري ع��نفسھ لعل األمر و ). 41-38لفقرات )، اM.Y.H. et autres c. Suèdeوآخرون ضد السو�د" (

 ،الصارخ ل�حرماناملزعوم  بالنظر إ�� ا�خطر  ال�ي تقوم بال��حيل لدولةتعلقة باملسؤولية املحتملة لا�حاالت امل

 ).أعاله 43 لفقرةا( 6و 5 نااملادت ال�ي تكفلهاا�حقوق  ، منعودةال دولة ��

 غياب ا�خطر الوشيك بال��حيل . ت

 أي قرار جديد، وت�ون لديھ إم�انية الطعن �� طو�لةملدة أو  الفوري ،املد�� خطر ال��حيل ال يواجھ عندما .68

لم �عد ھ عادة أن ، فإن هذه األخ��ة �عت�� املحكمةأمام السلطات الوطنية، وإذا لزم األمر  أمام بال��حيل

و�شطب  من االتفاقية (ج) 1 ، الفقرة37 املادة باملع�ى املقصود �� النظر �� امللتمس م��ر ملواصلةأي هناك 

ال�ي تكفلها االتفاقية  اإل�سان تعلق باح��ام حقوق تظروف خاصة تتطلب  ، ما لممن ا�جدول القضية 

[الغرفة ) Khan c. Allemagneمواصلة النظر ��  امللتمس (قضية "خان ضد أملانيا" (و�روتو�وال��ا 

 ارتأتإذا  ،ھعادة ��جيلإ أن تقرر �� أي وقت للمحكمة ، يجوز ملتمس من ا�جدول �عد شطب الك��ى]). و 

 .من االتفاقية 37ملادة من ا 2تطبيقا للفقرة ، أن الظروف ت��ر ذلك

 الصفة املؤهلة لتقديم ملتمس باسم املد�� . ث

نظمة غ�� امل املحكمة أن قضت ،) (قرار املحكمة)G.J. c. Espagne� قضية "غ. ج. ضد إسبانيا" (�  .69

أل��ا،  ،ليس لها الصفة املؤهلة لتقديم ملتمس باسم طالب ل�جوء �عد ترحيل ال�خص املع�يح�ومية ا�

 ��. وتمثيلھب ا�سمح له امكتو� لم تقدم توكيال  من الئحة املحكمة، 1 الفقرة 36املادة  خالفا ملتطلبات

 ان منمواطن وهما ،للمدعي�ن زعوماملختفاء املتعلقة باال  )N. et M. c. Russie"ن. وم. ضد روسيا" ( قضية

 عل��ا مة املد���� ا�ح�و إشارت أو�انت املحكمة قد  سلطات بلدهما �سليمهما إل��ا. تطلب أوز�كستان

مدة طيلة بلد آخر  وال إ�� أي أوز�كستانالئح��ا أنھ ال يمكن ترحيل املدع�ن إ�� من  39 املادة بموجب

لم  ة ال�ي قدمت امللتمس باسم املدعي�نملحاميا �� وقت الحق أن املعروض عل��ا. والحظت املحكمة اإلجراء

لم يكن هما وأنھ لتمثيل يخولها تقدم أي تفو�ض خاص تكن لد��ا الصفة املؤهلة للقيام بذلك: حيث أ��ا لم

املدعيان معرض�ن �خطر لم يكن و  ا.ونيابة ع��م برفع دعوى باسمهما هاسمح ل�استثنائية ظروف هناك أي 

 امن أفراد عائال��م أوز�كستان �� وجود أقارب لهما، بالنظر إ�� ا�حقوقهم الفعليةن من ا�حماية احرما�

��ما أسر  أفراد و�التا��، �ان بإم�ان: �عد اختطافهما املزعوم و�املحامية ��ما ال منتظماتص �انوا ع��الذين 

   عدم قدر��م ع�� القيام بذلك.إ��  ما �ش�� هناك  ولم يكن، همملحكمة باسماملقر��ن ال�جوء إ�� ا

 30/04/2020آخر تحديث بتار�خ  39/47 كمة األورو�ية �حقوق اإل�ساناملح

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-121567
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-166969
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165241
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163317


 ال�جرة – للمحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان دليل حول االج��ادات القضائية

 قائمة القضايا املشار إل��ا

و أام وقرارات صادرة عن املحكمة، وكذلك إ�� قرارات �ش�� االج��ادات القضائية املذ�ورة �� هذا الدليل إ�� أح�

 .تقار�ر ال�جنة األورو�ية �حقوق اإل�سان ("ال�جنة")

 تحيل جميع املراجع إ�� حكم صادر �� املوضوع عن غرفة املحكمة ما لم ترد إشارة إ�� خالف ذلك �عد اسم القضية. 

وعند تار�خ هذا  من االتفاقية، 44ع�ى املقصود �� املادة ويشار إ�� األح�ام غ�� ال��ائية الصادرة عن الغرفة، بامل

يصبح حكم  «من االتفاقية ع�� ما ي��:  44من املادة  2�� القائمة أدناه �عالمة النجمة (*). وتنص الفقرة  التحديث،

 (أ) عندما �علن األطراف عزوفهم عن التقدم بطلب إحالة القضية ع�� الغرفة الك��ى؛ أ
ً
و (ب) �عد الغرفة ��ائيا

طلب إحالة القضية ع�� الغرفة الك��ى؛ أو (ج) عندما ترفض هيئة 
ُ
مرور ثالثة أشهر عن تار�خ صدور ا�حكم، إن لم ت

. و�� حال قبول هيئة الغرفة الك��ى طلب اإلحالة، �سقط »43الغرفة الك��ى طلب اإلحالة املقدم بموجب املادة 

 .در الغرفة الك��ى الحقا حكًما ��ائًياحكم الغرفة وال ي�ون لھ أي أثر قانو�ي؛ وتص

تحيل وصالت اإلحاالت اإللك��ونية/االرتباطات التشعبية للقضايا املذ�ورة �� الن�خة اإللك��ونية للدليل ع�� قاعدة 

االج��ادات القضائية للمحكمة (أح�ام  ل إ��الوصو ) ال�ي تتيح إم�انية http://hudoc.echr.coe.intالبيانات "هودوك" (

وقرارات الغرفة الك��ى والغرفة وال�جنة، والقضايا املحالة، واآلراء االستشار�ة، وامل�خصات القانونية املستخرجة من 

ات والتقار�ر) وقرار النشرة اإلعالمية حول االج��ادات القضائية)، وكذلك ع�� االج��ادات القضائية ل�جنة (القرارات 

 .�جنة الوزراء

صدر املحكمة أح�امها وقرارا��ا باللغت�ن اإلنجل��ية و/أو الفر�سية، أي اللغت�ن الرسميت�ن للمحكمة. وتتضمن 
ُ
وت

قاعدة بيانات "هودوك" أيًضا ترجمات للعديد من القضايا الهامة بأك�� من ثالث�ن لغة غ�� رسمية. باإلضافة إ�� ذلك، 

نحو ما يز�د عن مائة مجموعة من االج��ادات القضائية ع�� اإلن��نت تصدرها  تتضمن قاعدة البيانات روابط

أطراف ثالثة. يمكن الوصول إ�� جميع اإلصدارات امل��جمة املتاحة بالنسبة للقضايا املذ�ورة من خالل تبو�ب 

)، و�مكن إيجاد التبو�ب �عد النقر ع�� وصلة اإلحالة HUDOC"اإلصدارات امل��جمة" �� قاعدة بيانات "هودوك" (

 اإللك��ونية للقضية.

—A— 
A. et autres c. Royaume-Uni   2009، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 3455/05[الغرفة الك��ى]، رقم 

A. c. Suisse 2017د�سم��/�انون األول  19، 60342/12، رقم 

A.A. c. Royaume-Uni 2011سبتم��/أيلول  20، 8000/08، عدد 

A.A. et autres c. Suède 2012يونيو/حز�ران  28، 14499/09، عدد 

A.B. et autres c. France 2016يوليو/تموز  12، 11593/12، عدد 

A.E.A. c. Grèce 2018مارس/آذار  15، 39034/12، عدد 

A.F. c. France 2015يناير/�انون الثا�ي  15، 80086/12، عدد 

A.L. (X.W.) c. Russie 2015أكتو�ر/�شر�ن األول  29، 44095/14، عدد 

A.M. c. France 2016يوليو/تموز  12، 56324/13، عدد 

A.M. c. France  2019أبر�ل/نيسان  29، 12148/18، عدد 

A.M. c. Pays-Bas 2016يوليو/تموز  5، 29094/09، عدد 
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A.S. c. France 2018أبر�ل/نيسان  19، 46240/15، عدد 

Abdi Mahamud c. Malte 2016مايو/أيار  3، 56796/13، عدد 

Abdolkhani et Karimnia c. Turquie 2009سبتم��/أيلول  22، 30471/08، عدد 

Abdulkhakov c. Russie 2012أكتو�ر/�شر�ن األول  2، 14743/11، عدد 

Abdullahi Elmi et Aweys Abubakar c. Malte 2016نوفم��/�شر�ن الثا�ي  22، 28151/13وعدد  25794/13، عدد 

Aboya Boa Jean c. Malte 2019أبر�ل/نيسان  2، 62676/16، عدد 

Abuhmaid c. Ukraine 2017يناير/�انون الثا�ي  12، 31183/13، عدد 

Aden Ahmad c. Malte 2013يوليو/تموز  23، 55352/12، عدد 

Al Husin c. Bosnie-Herzégovine (no 2) 2019يونيو/حز�ران  25، 10112/16، عدد 

Al Nashiri c. Pologne 2014يوليو/تموز  24، 28761/11، عدد 

Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni 2010، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 61498/08، عدد 

Al-Zawatia c. Suède   2010يونيو/حز�ران  22، 50068/08(قرار املحكمة)، عدد 

Ali et autres c. Suisse et Italie   2016أكتو�ر/�شر�ن األول  4، 30474/14(قرار املحكمة)، عدد 

Allanazarova c. Russie 2017ف��اير/شباط  14، 46721/15، عدد 

Alpeyeva et Dzhalagoniya c. Russie 2018يونيو/حز�ران  12، 33330/11وعدد  7549/09، عدد 

Amuur c. France ،25  1996، مجموعة األح�ام والقرارات 1996يونيو/حز�ران-III 

Andrejeva c. Lettonie   2009، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 55707/00[الغرفة الك��ى]، عدد 

Asady et autres c. Slovakia* 2020مارس/آذار  24، 24917/15، عدد 

Aswat c. Royaume-Uni 2013أبر�ل/نيسان  16، 17299/12، عدد 

Auad c. Bulgarie 2011أكتو�ر/�شر�ن األول  11، 46390/10، عدد 

Azimov c. Russie 2013أبر�ل/نيسان  18، 67474/11، عدد 

—B— 
B.A.C. c. Grèce 2016أكتو�ر/�شر�ن األول  13، 11981/15، عدد 

Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni 2012أبر�ل/نيسان  10أعداد أخرى،  4و 24027/07، عدد 

Bah c. Royaume-Uni 2011، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 56328/07، عدد 

Bencheref c. Suède   2017د�سم��/�انون األول  5، 9602/15(قرار املحكمة)، عدد 

Biao c. Danemark   2016مايو/أيار  24، 38590/10[الغرفة الك��ى]، عدد 
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