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t   LLee  RReeggrroouuppeemmeenntt  ppoouurr  ll’’aaiiddee  

aauuxx  iittiinnéérraannttss  &&  iittiinnéérraanntteess  ddee  QQuuéébbeecc  
  

aaiinnssii  qquuee  
  

LLaa  LLiigguuee  ddeess  DDrrooiittss  &&  LLiibbeerrttééss,,  

SSeeccttiioonn  ddee  QQuuéébbeecc    

  

AAccttiioonn  ddiirreeccttee  ::  
  

  

MMéénnaaggee  dduu  PPrriinntteemmppss  !!  
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RRVVQQ  11009911  
  

AArrttiiccllee  

##  1188  
  

DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’iinnffrraaccttiioonn  ::  

TTrroouubblleerr  llaa  ppaaiixx  &&  llee  bboonn  oorrddrree  
  

      ��������  OObbssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  vvooiiee  ppuubblliiqquuee          ��������  FFllâânneerr  

      ��������  EEnnttrraavvee  aauu  ttrraavvaaiill  ppoolliicciieerr                                              ��������  IIvvrreessssee  
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RReemmaarrqquuee  ::  

VVoouuss  eesstt--iill  ddééjjàà  aarrrriivvéé  ddee  vvoouuss  

ffaaiirree  iinntteerrppeelllleerr  ppaarr  uunn  ppoolliicciieerr  

aalloorrss  qquuee  vvoouuss  ddiissccuuttiieezz  aavveecc  uunn  

ccoouuppllee  dd’’aammiiss  aauu  ccooiinn  dd’’uunnee  rruuee  

ppoouurr  pprreennddrree  ddeess  nnoouuvveelllleess  ddee  

cceeuuxx--ccii  ??  
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PPeeiinnee  &&  FFrraaiiss  
  

  

PPeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  ::  115500$$  àà  11  000000$$  

PPeerrssoonnnnee  mmoorraallee  ::  330000$$  àà  22  000000$$  

  

RRéécciiddiivvee  ::  ddoouubbllee  ddee  ll’’aammeennddee  iinniittiiaallee  

  

NNBB  ::  DDeess  ffrraaiiss  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ss’’aapppplliiqquueenntt,,  aaiinnssii  

qquuee  ddeess  ffrraaiiss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  eenn  ccaass  ddee  rreettaarrdd  ddee  

ppaaiieemmeenntt..  CChhaaqquuee  jjoouurr  ddee  rreettaarrdd  ccoonnssttiittuuee  uunnee  

iinnffrraaccttiioonn  ssééppaarrééee,,  aauu  sseennss  ddee  ccee  rrèègglleemmeenntt..  

  

PPSS  ::  llee  mmoonnttaanntt  eesstt  ddéétteerrmmiinnéé  sseelloonn  llee  jjuuggeemmeenntt  

dduu  ppoolliicciieerr..  

  

��  CC’’eesstt  cceett  aarrttiiccllee  qquuii  eexxpplliiqquuee  qquuee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  

ssee  rreettrroouuvveerroonntt  aavveecc  pplluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss  ddee  ddoollllaarrss  

ddee  ccoonnttrraavveennttiioonn  aapprrèèss  uunnee  cceerrttaaiinnee  ppéérriiooddee..  
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t   LLee  RReeggrroouuppeemmeenntt  ppoouurr  ll’’aaiiddee  

aauuxx  iittiinnéérraannttss  &&  iittiinnéérraanntteess  ddee  QQuuéébbeecc  
  

aaiinnssii  qquuee  
  

LLaa  LLiigguuee  ddeess  DDrrooiittss  &&  LLiibbeerrttééss,,  

SSeeccttiioonn  ddee  QQuuéébbeecc    

  

AAccttiioonn  ddiirreeccttee  ::  
  

  

MMéénnaaggee  dduu  PPrriinntteemmppss  !!  
  
  

  

CCooddiiffiiccaattiioonn  

RRVVQQ  11009911  
  

AArrttiiccllee  

##  55  
  

DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’iinnffrraaccttiioonn  ::  

TTrroouubblleerr  llaa  ppaaiixx  &&  llee  bboonn  oorrddrree  
  

      ��������  OObbssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  vvooiiee  ppuubblliiqquuee              ��������  FFllâânneerr  

      ��������  EEnnttrraavvee  aauu  ttrraavvaaiill  ppoolliicciieerr                                    ��������  IIvvrreessssee  
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RReemmaarrqquuee  ::  

  

VVoouuss  eesstt--iill  ddééjjàà  aarrrriivvéé  ddee  vvoouuss  

ffaaiirree  iinntteerrppeelllleerr  ppaarr  uunn  ppoolliicciieerr  

aalloorrss  qquuee  vvoouuss  vvoouuss  rreeppoossiieezz  

aassssiiss,,  ssuurr  uunn  bbaanncc  ddaannss  uunn  ppaarrcc,,  

aapprrèèss  uunnee  lloonngguuee  mmaarrcchhee  ??  
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PPeeiinnee  &&  FFrraaiiss  
  

  

PPeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  ::  115500$$  àà  11  000000$$  

PPeerrssoonnnnee  mmoorraallee  ::  330000$$  àà  22  000000$$  

  

RRéécciiddiivvee  ::  ddoouubbllee  ddee  ll’’aammeennddee  iinniittiiaallee  

  

NNBB  ::  DDeess  ffrraaiiss  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ss’’aapppplliiqquueenntt,,  aaiinnssii  

qquuee  ddeess  ffrraaiiss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  eenn  ccaass  ddee  rreettaarrdd  ddee  

ppaaiieemmeenntt..  CChhaaqquuee  jjoouurr  ddee  rreettaarrdd  ccoonnssttiittuuee  uunnee  

iinnffrraaccttiioonn  ssééppaarrééee,,  aauu  sseennss  ddee  ccee  rrèègglleemmeenntt..  

  

PPSS  ::  llee  mmoonnttaanntt  eesstt  ddéétteerrmmiinnéé  sseelloonn  llee  jjuuggeemmeenntt  

dduu  ppoolliicciieerr..  

  

��  CC’’eesstt  cceett  aarrttiiccllee  qquuii  eexxpplliiqquuee  qquuee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  

ssee  rreettrroouuvveerroonntt  aavveecc  pplluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss  ddee  ddoollllaarrss  

ddee  ccoonnttrraavveennttiioonn  aapprrèèss  uunnee  cceerrttaaiinnee  ppéérriiooddee..  
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CCoonnssttaattss  

SSoocciiaauuxx  
  

RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  RR..VV..QQ..  11009911  

RRèègglleemmeenntt  ssuurr  llaa  ppaaiixx  &&  llee  bboonn  oorrddrree  ((eexxttrraaiittss))  
SSeeccttiioonn  33  ::  IInntteerrddiiccttiioonnss..  

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  àà  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  uunnee  rruuee  oouu  ddaannss  uunn  

eennddrrooiitt  ppuubblliicc……  

33..  dd’’êêttrree  eenn  ééttaatt  dd’’iivvrreessssee  oouu  ssoouuss  ll’’iinnfflluueennccee  dd’’uunnee  ddrroogguuee  ;;  ((……))  ddee  

ccoonnssoommmmeerr  ddee  ll’’aallccooooll  oouu  dd’’aavvooiirr  eenn  ssaa  ppoosssseessssiioonn  uunnee  bboouutteeiillllee,,  

uunnee  ccaanneettttee  oouu  uunn  rréécciippiieenntt  ddéébboouucchhéé  ccoonntteennaanntt  ddee  ll’’aallccooooll..  

55..  ddee  ffllâânneerr,,  ddee  vvaaggaabboonnddeerr  oouu  ddee  ddoorrmmiirr  ddaannss  uunnee  rruuee  oouu  ddaannss  uunn  

eennddrrooiitt  ppuubblliicc..  

1188..  dd’’oobbssttrruueerr  oouu  ddee  ggêênneerr  llee  ppaassssaaggee  dd’’uunn  ppiiééttoonn  ssuurr  uunn  

ttrroottttooiirr..  

____________________________________________________________________________________________  
««  LLeess  pprroobblléémmaattiiqquueess  lliiééeess  aauu  pphhéénnoommèènnee  ddee  ll’’iittiinnéérraannccee  ssoonntt  

ccoommpplleexxeess,,  cceeppeennddaanntt,,  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ffaaiitt  llee  ccoonnssttaatt  qquuee  cceerrttaaiinnss  

ddeess  pprroobbllèèmmeess  aauuxxqquueellss  eesstt  ccoonnffrroonnttééee  llaa  ppooppuullaattiioonn  iittiinnéérraannttee  

pprroovviieennnneenntt  dduu  cchhooiixx  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ddee  pprriivviillééggiieerr  uunnee  aapppprroocchhee  

rréépprreessssiivvee  ddaannss  ssaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iittiinnéérraannccee..  

  

LLee  ddiissccoouurrss  ssuurr  ««  llaa  lluuttttee  aauuxx  iinncciivviilliittééss  »»  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  

ccoouurraammmmeenntt  iinnvvooqquuéé  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  llaa  ssaannccttiioonn  ppéénnaallee  ddeess  

ccoommppoorrtteemmeennttss  aassssoocciiééss  àà  ll’’iittiinnéérraannccee..  

  

IIll  aa  ééttéé  ddéémmoonnttrréé  qquuee  lleess  nnoorrmmeess  eett  ppoolliittiiqquueess  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess,,  lleeuurr  

aapppplliiccaattiioonn  ppaarr  lleess  ppoolliicciieerrss,,  cceerrttaaiinnss  rrèègglleemmeennttss  eennccaaddrraanntt  

ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc,,  aaiinnssii  qquuee  cceerrttaaiinneess  ddiissppoossiittiioonnss  

llééggiissllaattiivveess  pprréévvooyyaanntt  ll’’eemmpprriissoonnnneemmeenntt  ppoouurr  aammeennddeess  iimmppaayyééeess  

ccoonnttrriibbuueenntt  àà  éécchhaaffaauuddeerr,,  aauuttaanntt  qquu’’àà  llee  jjuussttiiffiieerr,,  uunn  ssyyssttèèmmee  

dd’’eexxcclluussiioonn  llaaiissssaanntt  llaa  ppooppuullaattiioonn  iittiinnéérraannttee  àà  llaa  mmaarrggee  ddee  ll’’eessppaaccee  

ppuubblliicc..  

  

CCeess  nnoorrmmeess  eett  ppoolliittiiqquueess  aattttrriibbuueenntt  ddee  ssuurrccrrooîîtt  lleess  ««  ddééssoorrddrreess  

ppuubblliiccss  »»  eett  lleess  ««  iinncciivviilliittééss  »»  àà  cceerrttaaiinnss  ggrroouuppeess  ppuubblliiqquueemmeenntt  

iiddeennttiiffiiééss  eett  iiddeennttiiffiiaabblleess,,  ddoonntt  lleess  ppeerrssoonnnneess  iittiinnéérraanntteess,,  lleess  

mmeennddiiaannttss,,  lleess  ssqquueeeeggeeeess  eett  lleess  pprroossttiittuuééeess..  CCee  ffaaiissaanntt,,  eelllleess  

rreennffoorrcceenntt  lleess  pprrééjjuuggééss  sseelloonn  lleessqquueellss  lleess  mmooddaalliittééss  dd’’ooccccuuppaattiioonn  

ddee  ll’’eessppaaccee  ppuubblliicc  ddeess  ppeerrssoonnnneess  iittiinnéérraanntteess  ccoonnssttiittuueenntt  eenn  ssooii  

uunnee  ffoorrmmee  ddee  ddéévviiaannccee  jjuussttiiffiiaabbllee  dd’’uunnee  ssaannccttiioonn  ppéénnaallee..  

  

IIll  aa  ééttéé  ddéémmoonnttrréé,,  eexxeemmpplleess  àà  ll’’aappppuuii,,  qquuee  llee  pprrooffiillaaggee  ssoocciiaall  

ssuurrvviieenntt  lloorrssqquuee  ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  lleeuurr  ssiittuuaattiioonn  

dd’’iittiinnéérraannccee  rrééeellllee  oouu  pprrééssuummééee,,  ssee  vvooiieenntt  rreemmeettttrree  ddeess  

ccoonnttrraavveennttiioonnss  ppoouurr  ddeess  iinnffrraaccttiioonnss  mmiinneeuurreess  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  oouu  

rraarreemmeenntt  ssaannccttiioonnnnééeess  ppaarr  lleess  ppoolliicciieerrss  lloorrssqquu’’eelllleess  ssoonntt  ccoommmmiisseess  

ppaarr  dd’’aauuttrreess  cciittooyyeennss,,  tteellss  qquuee  ::  ffllâânneerr,,  ccrraacchheerr,,  jjeetteerr  ddeess  mmééggoottss,,  

ssee  ccoouucchheerr  ssuurr  uunn  bbaanncc  ppuubblliicc,,  ssee  ttrroouuvveerr  iivvrree  ssuurr  llaa  vvooiiee  ppuubblliiqquuee,,  

ttrraavveerrsseerr  llaa  rruuee  aaiilllleeuurrss  qquu’’àà  ll’’iinntteerrsseeccttiioonn,,  eettcc..    

  

LLaa  CCoommmmiissssiioonn  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  llaa  ssttiiggmmaattiissaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  

iittiinnéérraanntteess,,  ttoouutt  ccoommmmee  llee  pprrooffiillaaggee  ppoolliicciieerr  qquuii  ss’’eennssuuiitt,,  ppoorrttee  

aatttteeiinnttee  aauu  ddrrooiitt  ddee  cceess  ppeerrssoonnnneess  àà  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  ddee  lleeuurr  ddiiggnniittéé  

ssaannss  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ffoonnddééee  ssuurr  lleeuurr  ccoonnddiittiioonn  ssoocciiaallee..  

  

LLaa  CCoommmmiissssiioonn  ccoonnssiiddèèrree  aauussssii  qquuee  cceerrttaaiinnss  rrèègglleemmeennttss  eett  

oorrddoonnnnaanncceess  mmuunniicciippaauuxx  ccrrééeenntt  uunnee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  àà  ll’’eennddrrooiitt  ddee  

ppeerrssoonnnneess  iittiinnéérraanntteess  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iillss  oonntt  ééttéé  aaddooppttééss  ddaannss  llee  

bbuutt  ddee  rreessttrreeiinnddrree  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’eessppaaccee  ppuubblliicc  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  

iittiinnéérraanntteess..  »»��  
  

��  RRaappppoorrtt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  eett  ddeess  ddrrooiittss  ddee  

llaa  jjeeuunneessssee  ssuurr  llee  pprrooffiillaaggee  ssoocciiaall,,  nnoovveemmbbrree  22000099..  

  

  
  

  

  

  

CCoonnssttaattss  

SSoocciiaauuxx  
  

RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  RR..VV..QQ..  11009911  

RRèègglleemmeenntt  ssuurr  llaa  ppaaiixx  &&  llee  bboonn  oorrddrree  ((eexxttrraaiittss))  
SSeeccttiioonn  33  ::  IInntteerrddiiccttiioonnss..  

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  àà  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  uunnee  rruuee  oouu  ddaannss  uunn  

eennddrrooiitt  ppuubblliicc……  

33..  dd’’êêttrree  eenn  ééttaatt  dd’’iivvrreessssee  oouu  ssoouuss  ll’’iinnfflluueennccee  dd’’uunnee  ddrroogguuee  ;;  ((……))  ddee  

ccoonnssoommmmeerr  ddee  ll’’aallccooooll  oouu  dd’’aavvooiirr  eenn  ssaa  ppoosssseessssiioonn  uunnee  bboouutteeiillllee,,  

uunnee  ccaanneettttee  oouu  uunn  rréécciippiieenntt  ddéébboouucchhéé  ccoonntteennaanntt  ddee  ll’’aallccooooll..  

55..  ddee  ffllâânneerr,,  ddee  vvaaggaabboonnddeerr  oouu  ddee  ddoorrmmiirr  ddaannss  uunnee  rruuee  oouu  

ddaannss  uunn  eennddrrooiitt  ppuubblliicc..  

1188..  dd’’oobbssttrruueerr  oouu  ddee  ggêênneerr  llee  ppaassssaaggee  dd’’uunn  ppiiééttoonn  ssuurr  uunn  ttrroottttooiirr..  

  

____________________________________________________________________________________________  
««  LLeess  pprroobblléémmaattiiqquueess  lliiééeess  aauu  pphhéénnoommèènnee  ddee  ll’’iittiinnéérraannccee  ssoonntt  

ccoommpplleexxeess,,  cceeppeennddaanntt,,  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ffaaiitt  llee  ccoonnssttaatt  qquuee  cceerrttaaiinnss  

ddeess  pprroobbllèèmmeess  aauuxxqquueellss  eesstt  ccoonnffrroonnttééee  llaa  ppooppuullaattiioonn  iittiinnéérraannttee  

pprroovviieennnneenntt  dduu  cchhooiixx  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ddee  pprriivviillééggiieerr  uunnee  aapppprroocchhee  

rréépprreessssiivvee  ddaannss  ssaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iittiinnéérraannccee..  

  

LLee  ddiissccoouurrss  ssuurr  ««  llaa  lluuttttee  aauuxx  iinncciivviilliittééss  »»  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  

ccoouurraammmmeenntt  iinnvvooqquuéé  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  llaa  ssaannccttiioonn  ppéénnaallee  ddeess  

ccoommppoorrtteemmeennttss  aassssoocciiééss  àà  ll’’iittiinnéérraannccee..  

  

IIll  aa  ééttéé  ddéémmoonnttrréé  qquuee  lleess  nnoorrmmeess  eett  ppoolliittiiqquueess  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess,,  lleeuurr  

aapppplliiccaattiioonn  ppaarr  lleess  ppoolliicciieerrss,,  cceerrttaaiinnss  rrèègglleemmeennttss  eennccaaddrraanntt  

ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc,,  aaiinnssii  qquuee  cceerrttaaiinneess  ddiissppoossiittiioonnss  

llééggiissllaattiivveess  pprréévvooyyaanntt  ll’’eemmpprriissoonnnneemmeenntt  ppoouurr  aammeennddeess  iimmppaayyééeess  

ccoonnttrriibbuueenntt  àà  éécchhaaffaauuddeerr,,  aauuttaanntt  qquu’’àà  llee  jjuussttiiffiieerr,,  uunn  ssyyssttèèmmee  

dd’’eexxcclluussiioonn  llaaiissssaanntt  llaa  ppooppuullaattiioonn  iittiinnéérraannttee  àà  llaa  mmaarrggee  ddee  ll’’eessppaaccee  

ppuubblliicc..  

  

CCeess  nnoorrmmeess  eett  ppoolliittiiqquueess  aattttrriibbuueenntt  ddee  ssuurrccrrooîîtt  lleess  ««  ddééssoorrddrreess  

ppuubblliiccss  »»  eett  lleess  ««  iinncciivviilliittééss  »»  àà  cceerrttaaiinnss  ggrroouuppeess  ppuubblliiqquueemmeenntt  

iiddeennttiiffiiééss  eett  iiddeennttiiffiiaabblleess,,  ddoonntt  lleess  ppeerrssoonnnneess  iittiinnéérraanntteess,,  lleess  

mmeennddiiaannttss,,  lleess  ssqquueeeeggeeeess  eett  lleess  pprroossttiittuuééeess..  CCee  ffaaiissaanntt,,  eelllleess  

rreennffoorrcceenntt  lleess  pprrééjjuuggééss  sseelloonn  lleessqquueellss  lleess  mmooddaalliittééss  dd’’ooccccuuppaattiioonn  

ddee  ll’’eessppaaccee  ppuubblliicc  ddeess  ppeerrssoonnnneess  iittiinnéérraanntteess  ccoonnssttiittuueenntt  eenn  ssooii  

uunnee  ffoorrmmee  ddee  ddéévviiaannccee  jjuussttiiffiiaabbllee  dd’’uunnee  ssaannccttiioonn  ppéénnaallee..  

  

IIll  aa  ééttéé  ddéémmoonnttrréé,,  eexxeemmpplleess  àà  ll’’aappppuuii,,  qquuee  llee  pprrooffiillaaggee  ssoocciiaall  

ssuurrvviieenntt  lloorrssqquuee  ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  lleeuurr  ssiittuuaattiioonn  

dd’’iittiinnéérraannccee  rrééeellllee  oouu  pprrééssuummééee,,  ssee  vvooiieenntt  rreemmeettttrree  ddeess  

ccoonnttrraavveennttiioonnss  ppoouurr  ddeess  iinnffrraaccttiioonnss  mmiinneeuurreess  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  oouu  

rraarreemmeenntt  ssaannccttiioonnnnééeess  ppaarr  lleess  ppoolliicciieerrss  lloorrssqquu’’eelllleess  ssoonntt  ccoommmmiisseess  

ppaarr  dd’’aauuttrreess  cciittooyyeennss,,  tteellss  qquuee  ::  ffllâânneerr,,  ccrraacchheerr,,  jjeetteerr  ddeess  mmééggoottss,,  

ssee  ccoouucchheerr  ssuurr  uunn  bbaanncc  ppuubblliicc,,  ssee  ttrroouuvveerr  iivvrree  ssuurr  llaa  vvooiiee  ppuubblliiqquuee,,  

ttrraavveerrsseerr  llaa  rruuee  aaiilllleeuurrss  qquu’’àà  ll’’iinntteerrsseeccttiioonn,,  eettcc..    

  

LLaa  CCoommmmiissssiioonn  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  llaa  ssttiiggmmaattiissaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  

iittiinnéérraanntteess,,  ttoouutt  ccoommmmee  llee  pprrooffiillaaggee  ppoolliicciieerr  qquuii  ss’’eennssuuiitt,,  ppoorrttee  

aatttteeiinnttee  aauu  ddrrooiitt  ddee  cceess  ppeerrssoonnnneess  àà  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  ddee  lleeuurr  ddiiggnniittéé  

ssaannss  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ffoonnddééee  ssuurr  lleeuurr  ccoonnddiittiioonn  ssoocciiaallee..  

  

LLaa  CCoommmmiissssiioonn  ccoonnssiiddèèrree  aauussssii  qquuee  cceerrttaaiinnss  rrèègglleemmeennttss  eett  

oorrddoonnnnaanncceess  mmuunniicciippaauuxx  ccrrééeenntt  uunnee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  àà  ll’’eennddrrooiitt  ddee  

ppeerrssoonnnneess  iittiinnéérraanntteess  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iillss  oonntt  ééttéé  aaddooppttééss  ddaannss  llee  

bbuutt  ddee  rreessttrreeiinnddrree  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’eessppaaccee  ppuubblliicc  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  

iittiinnéérraanntteess..  »»��  
  

��  RRaappppoorrtt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  eett  ddeess  ddrrooiittss  ddee  

llaa  jjeeuunneessssee  ssuurr  llee  pprrooffiillaaggee  ssoocciiaall,,  nnoovveemmbbrree  22000099..  
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