املادة 1
الالزتام ابحرتام حقوق الانسان تكفل الاطراف املتعاقدة السامية مجليع من يعيشون يف ظل
واليهتم القضائية احلقوق واحلرايت املنصوص علهيا يف القسم اوال من هذه االتفاقية .
املادة 2
القسم اوال
احلقوق واحلرايت
احلق يف احلياة
 .1حيمي القانون حق لك انسان يف احلياة  .وال جيرد اي فرد من حياته عن قصد الا يف حاةل تنفيذ
حمك صادر عن حممكة عىل اثر ادانته جبرمية ينص القانون عىل ان عقوبهتا الاعدام .
 .2ال يعترب التجريد من احلياة خمالفة حلمك هذه املادة عندما اييت نتيجة الس تعامل قدر من القوة ال
يتجاوز الرضورة القصوى :
أ .دفاعا عن خشص ضد عنف غري مرشوع ؛
ب.اللقاء القبض عىل خشص لسبب مرشوع او ملنع هروب خشص معتقل لسبب مرشوع ؛
ج .اثناء اختاذ اجراءات مرشوعة بغرض اخامد مترد او فتنة .
املادة 3
حظر التعذيب :
ال جيوز اخضاع احد للتعذيب وال للمعامةل او العقوبة القاس ية او الالانسانية او احلاطة ابلكرامة .
املادة 4
حظر الاسرتقاق والسخرة :
 .1ال جيوز اسرتقاق احد او استبعاده .

 .2ال جيوز اكراه احد عىل السخرة او العمل الالزايم
 .3الغراض هذه الفقرة  ،ال يشمل تعبري " السخرة والعمل الالزايم " :
أ .اي معل يقتىض اداؤه عادة اثناء فرتة اعتقال مفروض وفقا الحاكم املادة  5من هذه االتفاقية او
اثناء فرتة افراج مرشوط عن خشص معتقل ؛
ب .اي خدمة ذات طابع عسكري  ،وكذكل  ،يف البدلان اليت تعرتف حبق الاستناكف الضمريي
عن اخلدمة العسكرية  ،اي خدمة تقتىض من املستنكفني مضرياي عوضا عن اخلدمة العسكرية
الاجبارية ؛
ج .اي خدمة تقتىض يف حاالت الطوارئ او الكوارث اليت تهتدد حياة اجملمتع او رفاهيته ؛
د .اي معل او خدمة تشلك جزءا من الالزتامات املدنية العادية .
املادة 5
احلق يف احلرية والامن
 .1للك فرد احلق يف احلرية ويف الامان عىل خشصه  .وال جيوز جتريد احد من حريته الا يف
احلاالت التالية وفقا الجراء ينص عليه القانون:
أ .الاعتقال املرشوع لشخص عىل اثر ادانته من قبل حممكة خمتصة ؛
ب .التوقيف او الاعتقال املرشوع لشخص بسبب عدم امتثاهل المر مرشوع صادر عن حممكة او
لغرض محهل عىل الوفاء ابلزتام ينص عليه القانون ؛
ج .التوقيف او الاعتقال املرشوع لشخص بغرض تقدميه للسلطة القانونية اخملتصة بناء عىل اشتباه
معقول يف انه ارتكب جرمية ما اوعندما يراتي بدرجة معقوةل ان من الرضوري منعه من ارتاكب
جرمية او من الهرب بعد ارتاكبه جرمية ؛
د  .اعتقال قارص ابمر قانوين بغرض الارشاف عليه تربواي  ،او اعتقال بصفة مرشوع بغرض
تقدميه للسلطة القانونية اخملتصة ؛

هـ .الاحتجاز املرشوع الشخاص بغرض منع انتشار امراض معدية او الشخاص يعانون من خلل
عقيل او من ادمان للخمر او اخملدرات او من الترشد؛
و .التوقيف او الاعتقال املرشوع لشخص بغرض منعه من دخول البدل بدون ترخيص او لشخص
تتخذ يف حقه اجراءات ترحيل او تسلمي .
 .2لك خشص يمت توقيفه او اعتقاهل يطلع بصفة عاجةل وبلغة يفهمها ،عىل اس باب اعتقاهل وعىل الهتمة
املوهجة ضده .
 .3لك خشص يمت توقيفه او اعتقاهل وفقا الحاكم الفقرة -1ج من هذه املادة يقدم بصفة عاجةل اىل
قاض او موظف اخر مرخص هل قانوان مبامرسة سلطة قضائية  ،ويكون هل احلق  ،يف غضون همةل
معقوةل  ،يف حمامكة او يف ان يطلق رساحه ريامث حيني موعد حمامكته  .وجيوز ان يرشط اطالق
الرسح بضامانت تكفل عودته اىل احملامكة.
 .4لك خشص جيرد من حريته ابلتوقيف او الاعتقال خيول حق اختاذ اجراءات تكفل هل رسعة
البت يف مرشوعية اعتقاهل من قبل حممكة او الامر ابطالق رساحه اذا ثبت ان الاعتقال غري
مرشوع .
 .5لك خشص يقع حضية توقيف او اعتقال مبا خيالف احاكم هذه املادة يكون هل حق تعويض
واجب النفاذ .
املادة 6
احلق يف حمامكة عادةل :
 .1من حق لك فرد  ،عند البت يف حقوقه والزتاماته املدنية  ،او الفصل يف اي هتمة جنائية موهجة
اليه  ،ان تكون قضيته حمل نظر منصف وعلين  ،ويف غضون همةل زمنية معقوةل  ،من قبل حممكة
مس تقةل وحمايدة  ،ومنشاة حبمك القانون  .ويصدر احلمك مهنا علنا وان امكن منع الصحافة وامجلهورر
من حضور احملامكة لكها او جزء مهنا دلواعي الاداب العامة او النظام العامة او الامن القويم يف
جممتع دميقراطي  ،او عندما تقتيض ذكل مصاحل الاحداث او حامية احلياة اخلاصة لالطراف  ،او يف

ادىن احلدود الرضورية اليت تراها احملمكة يف ظروف خاصة حيث يكون من شان العلنية ان تنال
من مصاحل العداةل .
 .2من حق لك فرد يهتم جبرمية ان يعترب برئيا اىل ان يثبت عليه اجلرم وفقا للقانون .
 .3للك فرد مهتم جبرمية ان يمتتع ابحلقوق ادلنيا التالية :
أ .ان يمت اعالمه عىل وجه الرسعة وابلتفصيل  ،وبلغة يفهمها  ،بطبيعة الهتمة املوهجة اليه واس باهبا ؛
ب .ان يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه العداد دفاعه؛
ج .ان يدافع عن نفسه خشصيا او من خالل مساعدة قانونية خيتارها بنفسه او  -اذا مل يكن ميكل ما
ميكنه من دفع اجر املساعدة القانونية _ ان تقدم هل تكل املساعدة جماان لكام اقتضت مصلحة العداةل
ذكل ؛
د .ان يناقش شهود االهتام بنفسه او بواسطة غريه  ،وان حيصل عىل املوافقة عىل اس تدعاء
ومناقشة شهود النفي بنفس الرشوط املطبقة يف حاةل شهود االهتام ؛
هـ  .ان حيصل ابجملان عىل مساعدة ترجامن اذا اكن ال يفهم او ال يتلكم اللغة املس تخدمة يف احملمكة.
املادة 7
العقوبة بال قانون :
 .1ال يدان اي فرد ابي جرمية بسبب فعل و امتناع عن فعل مل يكن وقت ارتاكبه يشلك جرمية
مبقتىض القانون الوطين او ادلويل  .كام ال جيوز فرض اي عقوبة تكون اشد من العقوبة اليت اكنت
سارية املفعول يف الوقت اذلي ارتكبت فيه اجلرمية .
 .2ال ختل هذه املادة مبحامكة ومعاقبة اي خشص عىل اي فعل او امتناع عن فعل اكن حني ارتاكبه
يشلك جرما وفقا ملبادئ القانون العامة اليت تعرتف هبا الامم املتحرضة .
املادة 8
احلق يف ان تراعى حرمة احلياة اخلاصة والارسية :

 .1للك فرد احلق يف ان تراعى حرمة حياته اخلاصة وحياته الارسية وحرمة مسكنه ومراسالته .
 .2ال جيوز الي سلطة عامة ان تتدخل يف ممارسة هذا احلق  ،ابس تثناء احلاالت اليت ينطبق علهيا
القانون ويكون فهيا التدخل رضوراي يف جممتع دميقراطي لصاحل الامن القويم وسالمة امجلهور  ،او
للرفاة الاقتصادي للبدل  ،او ملنع اختالل الامن او اجلرمية او محلاية الصحة والاخالق  ،او محلاية
حقوق الاخرين وحرايهتم .
املادة 9
حرية الفكر والوجدان وادلين :
 .1للك خشص احلق يف حرية الفكر والوجدان وادلين  ،ويشمل ذكل حريته يف ان يغري دينه او
معتقده  ،وكذكل حريته يف اظهار دينه او معتقده ابلتعبد واقامة الشعائر واملامرسة والتعلمي  ،سواء
اكن ذكل مبفرده او يف اطار جامعة  ،وامام املال او عىل حدة .
 .2ال ختضغ حرية املرء يف اظهار دينه او معتقده الا للقيود اليت يفرضها القانون وتكون رضورية يف
جممتع دميقراطي يف صاحل السالمة العامة ومحلاية النظام العامة او الصحة العامة او الاداب العامة ،
او محلاية حقوق الاخرين وحرايهتم .
املادة 10
حرية التعبري :
 .1للك انسان احلق يف حرية التعبري ويشمل هذا احلق حرية اعتناق الاراء وتلقي املعلومات
والافاكر وابالغها بدون تدخل من جانب السلطات العامة وبرصف النظر عن احلدود وال حتول
هذه املادة دون اقتضاء ادلول اس تصدار تراخيص من جانب رشاكت الاذاعة والتلفزيون والسيامن .
 .2ابلنظر اىل ان ممارسة هذه احلرايت تنطوي عىل واجبات ومسؤوليات  ،مفن اجلائز اخضاعها
لشلكيات او رشوط او قيود او عقوابت ينص علهيا القانون وتكون رضورية يف جممتع دميقراطي ويف
صاحل الامن القويم او سالمة الارايض او امان امجلهور  ،وملنع الاضطراابت اوارتاكب اجلرامئ  ،او
محلاية الصحة او الاداب العامة  ،او امحلاية مسعة الاخرين او حقوقهم  ،وملنع افشاء معلومات قصد
هبا ان تظل رسية  ،او للحفاظ عىل سلطة القضاء وحياده .

املادة 11
حرية التجمع وتكوين امجلعيات :
 .1للك خشص احلق يف ممارسة حرية التجمع السلمي وتكوين امجلعيات مع اخرين  ،مبا يف ذكل حق
انشاء النقاابت والانضامم الهيا من اجل حامية مصاحله .
 .2ال تفرض عىل ممارسة هذه احلقوق اي قيود سوى ما ينص عليه القانون ويكون رضوراي يف جممتع
دميقراطي لصاحل الامن القويم او سالمة امجلهور  ،وملنع نشوء الاضطراابت او ارتاكب اجلرامئ
،ومحلاية الصحة او الاداب العامة  ،او محلاية حقوق الاخرين وحرايهتم  .وال حتول هذه املادة دون
فرض قيود مرشوعة عىل ممارسة هذه احلقوق من جانب افراد حتول هذه املادة دون فرض قيود
مرشوعة عىل ممارسة هذه احلقوق من جانب افراد القوات املسلحة او رجال الرشطة او الاشخاص
القامئني عىل ادارة شؤون ادلوةل .
املادة 12
احلق يف الزواج :
للرجال والنساء اذلين يبلغون سن الزواج حق الزتوج واتسيس ارسة وفقا لقوانني الوطنية اليت
تنظم ممارسة هذا احلق .
املادة 13
احلق يف احلصول عىل انتصاف فعيل :
الي خشص تنهتك حقوقه وحرايته املنصوص علهيا يف هذه االتفاقية ان حيصل عىل انتصاف فعيل
امام سلطة وطنية برصف النظر عام اذا اكن مرتكبو الانهتاك اشخاصا يترصفون بصفهتم الرمسية .

املادة 14
حترمي المتيزي :
يكون المتتع ابحلقوق واحلرايت املنصوص علهيا يف هذه االتفاقية بدون متيزي الي سبب اكجلنس او
العرق او اللون اواللغة اوادلين او الراي الس يايس اوغريه او الاصل القويم او الاجامتعي او الانامتء
اىل اقلية قومية اوالرثوة او املودل او غري ذكل من الاس باب .
املادة 15
الاس تثناء يف اوقات الطوارئ :
 .1يف اوقات احلرب وغريها من الطوارئ العامة اليت تهتدد حياة الامة  ،جيوز الي طرف سام
متعاقد ان يتخذ تدابري تس تثنيه من الزتاماته مبوجب هذه االتفاقية اىل احلد الادىن اذلي تقتضيه
رضورات الوضع  ،رشيطة ان ال تتعارض تكل التدابري مع الزتامات اخرى مبقتىض القانون ادلويل .
 .2ال جيري اي اي اس تثناء من املادة  .2الا فامي يتعلق ابلوفيات النامجة عن افعال حرب مرشوعة
 ،وال اي اس تثناء من املادة  3او من املادة  ( 4الفقرة  )1او من املادة  7مبوجب هذا احلمك .
 .3اي طرف سام متعاقد ميارس حق الاس تثناء هذا  ،عليه ان حييط الامني العام جمللس اورواب
علام ابلاكمل ابلتدابري اليت اختذها وابس باب اختاذها  .وعليه ان حييط الامني العام جمللس اورواب
علام عندما يتوقف اعامل تكل التدابري ويعاود التنفيذ الاكمل الحاكم االتفاقية .
املادة 16
القيود عىل النشاط الس يايس لالجانب :
ال تتضمن املواد  10او  11و 14اي نص مينع الاطراف السامية املتعاقدة من فرض قيود عىل
النشاط الس يايس لالجانب.

املادة 17
حظر اساءة اس تعامل احلقوق :
ال تتضمن االتفاقية ان نص ميكن تفسريه عىل انه يعين منح اي دوةل او مجموعة او خشص اي حق
الن ميارس اي نشاط او اييت اي فعل يس هتدف تدمري اي حقوق او حرايت منصوص علهيا يف
هذه االتفاقية او فرض قيود علهيا بدرجة تتجاوز ما هو منصوص عيهل يف االتفاقية .
املادة 18
قرص فرض القيود عىل احلقوق القيود اليت تسمح هذه االتفاقية بفرضها عىل احلقوق واحلرايت
املذكورة ال تطبق الي غرض غري الاغراض اليت فرضت من اجلها .
املادة 19
القسم اثنيا
احملمكة الاوروبية حلقوق الانسان
انشاء احملمكة
من اجل ضامن مراعاة الالزتامات اليت اتخذها عىل عاتقها الاطراف السامية املتعاقدة يف االتفاقية
والربوتوكوالت امللحقة هبا  ،س تنشا حممكة اوروبية حلقوق الانسان يشار الهيا فامي ييل بعبارة "
احملمكة "  .وس تعمل تكل احملمكة عىل اساس دامئ .
املادة 20
عدد القضاة :
تتالف احملمكة من عدد من القضاة مساو لعدد الاطراف السامية املتعاقدة .

املادة 21
معايري شغل املنصب :
 .1يكون القضاة عىل جانب كبري من كرم الاخالق وجيب ان يكون دلهيم من املؤهالت ما يقتىض
لشغل مناصب قضائية عليا او ان يكونوا فقهاء ضالعني يف القانون .
 .2يشغل القضاة مناصهبم يف احملمكة بصفهتم الشخصية .
 .3ال ميارس القضاة اثناء مدة شغلهم املنصب اي نشاط يتناىف مع اس تقالهلم وحيادمه او مع
متطلبات منصب يشغل طول الوقت ومجيع املسائل الناش ئة عن تطبيق هذه الفقرة تبت فهيا
احملمكة .
املادة 22
انتخاب القضاة :
 .1تتوىل امجلعية الربملانية انتخاب القضاة بواقع قاض للك طرف سام متعاقد خيتار ابغلبية الاصوات
من قامئة تضم ثالثة مرحشني يسمهيم الطرف السايم املتعاقد .
 .2يتبع نفس الاجراء الس تكامل عدد قضاة احملمكة يف حاةل انضامم طرف سام متعاقد جديد او
شغل ما خيلو عرضا من مناصب .
املادة 23
مدة شغل املنصب :
 .1ينتخب القضاة لفرتة مدهتا ست س نوات ومن اجلائز ان يعاد انتخاهبم  .ومن هجة اخرى تنهتيي
مدة شغل املنصب ابلنس بة لنصف القضاة املنتخبني يف اول انتخاب بعد انقضاء ثالث س نوات .
 .2والقضاة اذلين تنقيض مدة شغلهم للمنصب بعد انقضاء فرتة الثالث س نوات الاوىل خيتارمه
ابلقرعة الامني العام جمللس اورواب فور انتخاهبم .

 .3وللعمل بقدر الاماكن عىل ضامن جتديد شاغيل مناصب نصف القضاة لك ثالث س نوات  ،قد
تقرر امجلعية الربملانية  ،قبل الرشوع يف اي معلية انتخاب اتلية ان تكون مدة شغل املنصب
ابلنس بة لواحد او اكرث من القضاة اذلي س يجري انتخاهبم خمتلفة عن ست س نوات رشيطة ان ال
تزيد عىل تسع س نوات او تقل عن ثالث س نوات .
 .4ويف احلاالت اليت يتعلق فهيا الامر بشغل اكرث من منصب واحد  ،وحيث تطبق امجلعية
الربملانية حمك الفقرة السابقة  ،يمت توزيع فرتات شغل املنصب ابلقرعة اليت جيرهيا الامني العام جمللس
اورواب فور انهتاء معلية الانتخاب .
 .5القايض اذلي حيل حمل قاض اخر مل تنته مدة شغهل للمنصب  ،يشغل املنصب للمدة املتبقية
لسلفه .
 .6تنهتيي مدة شغل مناصب القضاة عندما يبلغون سن الس بعني عاما .
 .7يشغل القضاة مناصهبم اىل ان يمت انتخاب من خيلفهم  ،غري اهنم يواصلو معاجلة احلاالت اليت
بداوها ومل يبتوا فهيا بعد .
املادة 24
الفصل من املنصب :
ال جيوز عزل اي قاض من منصبه ما مل يقرر سائر القضاة ابغلبية الثلثني انه مل يعد يفي ابلرشوط
املطلوبة .
املادة 25
يكون دلى احملمكة مكتب جسالت تدرج همامه وتنظميه يف قواعد احملمكة  .ويساعد احملمكة امناء
قانونيون .

املادة 26
احملمكة باكمل هيئهتا :
تضطلع احملمكة باكمل هيئهتا مبا ييل :
أ .تنتخب رئيسها وانئب رئيس او انئيب رئيس ملدة ثالث س نوات ؛ وجتوز اعادة انتخاهبم ؛
ب .تنشئ دوائر تعني لفرتة حمددة من الزمن ؛
ج .تنتخب رؤساء دوائر احملمكة ؛
د .تعمتد قواعد احملمكة ؛
هـ .تنتخب املسجل وانئب مسجل او اكرث .
املادة 27
اللجان وادلوائر وادلائرة الكربى :
 .1للنظر فامي يعرض علهيا من قضااي  ،جتمتع احملمكة يف جلان من ثالثة قضاة  ،ويف دوائر من س بعة
قضاة  ،ويف دائرة كربى من س بعة عرش قاضيا .وتنشئ دوائر احملمكة جلاان لفرتات زمنية حمددة .
 .2جيلس كعضو حبمك منصبه يف ادلائرة وادلائرة الكربى القاضني املنتخب عن ادلوةل الطرف املعنية
او اذا مل يوجد او اذا تعذر عليه اجللوس  ،فعل ذكل خشص خيتاره الطرف املعين فيجلس بوصفه
قاضيا .
 .3تضم ادلائرة الكربى ايضا رئيس احملمكة وانئب الرئيس ورؤساء ادلوائر وقضاة اخرين خيتارون
وفقا لقواعد احملمكة  .وعندما حتال قضية اىل ادلائرة الكربى مبقتىض املادة  43الجيلس يف ادلائرة
الكربى اي من القضاة املنمتني اىل ادلائرة اليت اصدرت احلمك  ،وذكل ابس تثناء رئيس ادلائرة
والقايض اذلي جلس عن ادلوةل الطرف املعنية .

املادة 28
قرارات عدم القبول شالك الصادرة عن اللجان :
جيوز للجنة ان تقرر  ،ابجامع الاصوات  ،عدم قبولها شالك او حذفها من قامئة القضااي  ،طلبا
معروضا مبقتىض املادة  34حيث يتس ىن اختاذ قرار كهذا دون امليض يف حبث القضية  ،ويكون
القرار هنائيا .
املادة 29
قرارات ادلوائر بشان القبول شالك وعىل اساس اجلدارة :
 .1عندما ال يتخذ قرار مبقتىض املادة  ،28تبت دائرة يف امر القبول شالك وعىل اساس اجلدارة
ابلنس بة لطلبات فردية قدمت مبقتىض املادة 34.
 .2تبت ادلائرة يف مساةل القبول شالك وعىل اساس اجلدارة ابلنس بة للطلبات اليت تعين اكرث من
دوةل واملقدمة مبقتىض املادة .33
 .3تتخذ القرارات بشان القبول شالك عىل حدة ما مل تقرر احملمكة غري ذكل يف حاالت اس تثنائية .
املادة 30
التنازل عن الاختصاص لصاحل ادلائرة الكربى حيث تثري قضية معلقة امام دائرة ما مساةل خطرية
فامي يتعلق بتفسري االتفاقية او بروتوكوالهتا  ،او حيث حيمتل ان ترتتب عىل البت يف مساةل
معروضة عىل ادلائرة نتيجة تتعارض مع حمك س بق للمحمكة ان اصدرته  ،جيوز لدلائرة  ،يف اي
وقت سابق عىل اصدارها احلمك  ،ان تتنازل عن اختصاصها لصاحل ادلائرة الكربى ما مل يعرتض عىل
ذكل احد طريف القضية .

املادة 31
سلطات ادلائرة الكربى
ادلائرة الكربى
أ .تنظر يف الطلبات املقدمة اما مبقتىض املادة  33او مبقتىض املادة  34عندما تكون احدى ادلوائر
قد تنازلت عن اختصاصها فهيا مبقتىض املادة  30او عندما تكون القضية قد احيلت الهيا مبقتىض
املادة 43؛ و
ب .تنظر يف طلبات الاراء الاستشارية املقدمة مبقتىض املادة .47
املادة 32
اختصاص احملمكة :
 .1ميتد اختصاص احملمكة اىل مجيع الشؤون املتعلقة بتفسري وتطبيق االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة
هبا مما حيال الهيا وفقا الحاكم املواد 33و34و.47
 .2يف مرحةل نشؤء تنازع بشان ما اذا اكن للمحمكة اختصاص  ،للمحكة ان تبت يف الامر .
املادة 33
القضااي الناش ئة بني ادلول :
الي طرف سام متعاقد ان حييل اىل احملمكة اي انهتاك مزعوم الحاكم االتفاقية والربوتوكوالت
امللحقة هبا من جانب طرف سام متعاقد اخر .
املادة 34
الطلبات الفردية :
 .1للمحمكة ان تتلقى طلبات من اي خشص او منظمة غري حكومية او مجموعة افراد تدعي اهنا
حضية انهتاك من جانب احد الاطراف السامية املتعاقدة للحقوق املنصوص عليه يف

االتفاقية او يف الربوتوكوالت امللحقة هبا  ،وتتعهد الاطراف السامية املتعاقدة ابن ال تعرقل
ابي وس يةل سبيل املامرسة الفعاةل لهذا احلق .
املادة 35
معايري القبول شالك :
 .1ال جيوز للمحمكة ان تنظر يف الامر الا بعد ان تكون مجيع س بل الانصاف احمللية قد استنفدت
وفقا لقواعد القانون ادلويل املعرتف هبا معوما ،ويف غضون فرتة س تة اشهر من اترخي اختاذ قرار
هنايئ بشانه .
 .2ال تنظر احملمكة يف اي طلب يقدم مبقتىض املادة 34
أ .اذا اكن غفال من الامس ؛ او
ب .اذا اكن مطابقا يف جوهرة المر س بق للمحمكة ان نظرت فيه او س بق تقدميه يف اطار اجراء
حتقيق او تسوية دويل اخر وال يتضمن اي معلومات مناس بة جديدة .
 .3تقرر احملمكة عدم القبول شالك ابلنس بة الي طلب فردي يقدم مبقتىض املادة  34وترتيئ احملمكة
انه ال يتسق مع احاكم االتفاقية او الربوتوكوالت امللحقة هبا  ،او ان من الوا ح انه غري مبين
عىل اساس سلمي او انه
 .4ترفض احملمكة اي طلب ترتيئ انه غري مقبول شالك مبقتىض هذه املادة  .وجيوز لها ان تفعل ذكل
يف اي مرحةل من مراحل الاجراءات .
املادة 36
تدخل اطراف اثلثة :
 .1يف مجيع القضااي املعروضة عىل دائرة او عىل ادلائرة الكربى  ،يكون للطرف السايم املتعاقد اذلي
يقدم احد مواطنيه طلبا اىل احملكة  ،حق تقدمي تعليقات مكتوبة واملشاركة يف جلسات
الاس امتع.
 .2جيوز لرئيس احملمكة  ،توخيا ملصلحة اقامة العدل  ،ان يدعو اي طرف سام متعاقد ليس طرفا
يف الاجراءات  ،او اي خشص معين غري مقدم الطلب  ،اىل تقدمي تعليقات مكتوبة او املشاركة
يف جلسات الاس امتع .

املادة 37
شطب الطلبات :
 .1جيوز للمحمكة ان تقرر يف اي مرحةل من مراحل الاجراءات ان تقرر شطب طلب من قامئة
قضاايها حيث تفيض الظروف اىل اس تنتاج
أ .ان مقدم الطلب ليس يف نيته متابعة طلبة ؛ او
ب .ان الامر قد عرث هل عىل حل ؛ او
ج .انه  ،الي سبب اخر تقره احملمكة  ،مل يعد هناك مربر ملواصةل النظر يف الطلب .
ومن هجة اخرى تواصل احملمكة النظر يف الطلب اذا اقتضت ذكل مراعاة حقوق الانسان كام تعرفها
االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا .
 .2جيوز للمحمكة ان تقرر اعادة طلب اىل قامئة القضااي اذا اراتت ان الظروف تربر سلوك هذا
السبيل .
املادة 38
حبث القضية
وجراءات التسوية الودية
 .1اذا قررت احملمكة قبول لطلب شالك  ،فعلهيا
أ .ان تواصل حبث القضية مبشاركة ممثيل الطرفني وتعمد  ،عند الاقتضاء  ،اىل اجراء حتقيق تقدم
ادلول املعنية مجيع التسهيالت الالزمة الجرائه عىل حنو فعال ؛
ب .ان تضع نفسها حتت ترصف الاطراف املعنية هبدف التوصل اىل تسوية ودية لالمر عىل
اساس مراعاة حقوق الانسان كام تنص علهيا االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا.
 .2تكون الاجراءات املتخذة مبقتىض الفقرة _1ب اجراءات رسية .
املادة 39
التوصل اىل تسوية ودية :
اذا مت التوصل اىل تسوية ودية  ،شطبت احملمكة القضية من قامئهتا بقرار يقترص عىل بيان موجز
ابلوقائع وابحلل اذلي مت التوصل اليه .

املادة 40
اجللسات العلنية واماكنية الاطالع عىل الواثئق :
 .1تكون جلسات النظر يف القضية علنية ما مل تقرر احملمكة يف ظروف اس تثنائية غري ذكل .
 .2تتاح للجمهور اماكنية الاطالع عىل الواثئق املودعة دلى مسجل احملمكة ما مل يقرر رئيس احملمكة
غري ذكل .
املادة 41
الرتضية املنصفة :
اذا اراتت احملمكة انه اكن هناك انهتاك لالتفاقية او للربوتوكوالت امللحقة هبا وان القانون ادلاخيل
للطرف السايم املتعاقد املعين ال يتيح الا تعويضا جزئيا  ،قدمت احلمكة  ،عند الاقتصاء _ ترضية
منصفة للطرف املضار .
املادة 42
الاحاكم الصادرة عن ادلوائر :
تصبح الاحاكم الصادرة عن ادلوائر احاكما هنائية وفقا الحاكم الفقرة  2من املادة .44
املادة 43
الاحاةل اىل ادلائرة الكربى :
 .1يف غضون فرتة مدهتا ثالثة اشهر من صدور حمك ادلائرة  ،جيوز الي من اطراف القضية  ،يف
حاالت اس تثنائية ن ان يطلب احاةل القضية اىل ادلائرة الكربى .
 .2تقبل هيئة من مخسة من قضاة ادلائرة الكربى طلبا كهذا اذا اكنت القضية تثري مساةل خطرية
متس تفسري او تطبيق االتفاقية او الربوتوكوالت امللحقة هبا او مساةل خطرية ذات امهية عامة .
 .3اذا قبلت هيئة القضاة املذكورة ذكل الطلب  ،فان ادلائرة الكربى تبت يف القضية ابصدار حمك
فهيا .
املادة 44
الاحاكم الهنائية :
 .1يكون احلمك الصادر عن ادلائرة الكربى حكام هنائيا .
 .2يصبح احلمك الصادر عن احدى ادلوائر هنائيا
أ .عندما يعلن الاطراف اهنم لن يطلبوا احاةل القضية اىل ادلائرة الكربى ؛ او

ب .بعد انقضاء ثالثة اشهور من اترخي صدور احلمك ومل تطلب احاةل القضية اىل ادلائرة الكربى ؛ او
ج .عندما ترفض هيئة قضاة ادلائرة الكربى طلب الاحاةل املقدم مبقتىض املادة ،43
 .3ينرش احلمك الهنايئ .
املادة 45
اس باب الاحاكم والقرارات :
 .1تعطى اس باب الاحاكم الصادرة وكذكل اس باب قرارات اعتبار الطلبات مقبوةل اوغري مقبوةل
شالك .
 .2اذا اكن حمك صادر ال يشلك  ،يف مجموع او يف جانب منه  ،اجامع راي القضاة  ،اكن الي من
القضاة حق ابداء راي منفصل .
املادة 46
قوة الزام الاحاكم وتنفيذها :
 .1تتعهد الاطراف السامية املتعاقدة ابالمتثال حلمك احملمكة الهنايئ يف اي قضية تكون اطرافا فهيا .
 .2يرسل احلمك الهنايئ للمحمكة اىل جلنة الوزراء اليت ترشف عىل تنفيذه .
املادة 47
الاراء الاستشارية :
 .1جيوز للمحمكة بناء عىل طلب جلنة الوزراء  ،ان تبدي اراء استشارية بشان مسائل قانونية
تتعلق بتفسري االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا .
 .2ال تتناول تكل الاراء اي مساةل تتعلق مبضمون او نطاق احلقوق او احلرايت املعرفة يف القسم
اوال من االتفاقية ويف الربوتوكوالت احملقة هبا ،او اي مساةل اخرى قد يتعني عىل احملمكة او عىل جلنة
الوزراء ان تنظر فهيا عىل اثر اي من تكل الاجراءات اليت ميكن ان تتخذ وفقا لالتفاقية .
 .3قرارات جلنة الوزراء طلب راي استشاري من احملمكة تقتيض اغلبية اصوات املمثلني اخملولني
حق املشاركة يف اعامل اللجنة .
املادة 48
الاختصاص الاستشاري للمحمكة :
تبت احملمكة فامي اذا اكن اي طل اببداء راي استشاري تقدمه جلنة الوزراء يدخل يف اختصاصاهتا كام
حتددها املادة .47

املادة 49
اس باب الاراء الاستشارية :
 .1تعطى اس باب لالراء الاستشارية اليت تبدهيا احملمكة .
 .2اذا مل ميثل راي استشاري ،لكه او جانب منه  ،الراي الاجامعي للقضاة  ،اكن من حق اي
قاض ان يبدي رااي منفصال
 .3تبلغ الاراء الاستشارية اليت تبدهيا احملمكة اىل جلنة الوزراء
املادة 50
مرصوفات احملمكة :
يتحمل جملس اورواب مرصوفات احملمكة .
املادة 51
امتيازات القضاة وحصاانهتم :
حيق للقضاة  ،اثناء ممارس هتم ملهاهمم  ،ان يمتتعوا ابالمتيازات واحلصاانت املنصوص علهيا يف املادة 40
من النظام الاسايس جمللس اورواب ويف االتفاقات املربمة مبقتضاه .
املادة 52
القسم الثالث
احاكم متفرقة
اس تفسارات الامني العام
يقدم اي طرف سام متعاقد  ،عند تلقيه طلبا من الامني العام جمللس اورواب  ،ايضاحات عن
الكيفية اليت يكفل هبا قانونه ادلاخيل تنفيذ اي من احاكم االتفاقية .
املادة 53
حامية حقوق الانسان السارية :
ليس يف هذه االتفاقية ما يؤول عىل انه حيد او يس تثىن من اي من حقوق الانسان وحرايته
الاساس ية اليت قد تكون مكفوةل مبقتىض قوانني اي من الاطراف السامية املتعاقدة اواي اتفاق
يكون طرفا فيه .

املادة 54
سلطات جلنة الوزراء :
ليس يف هذه االتفاقية ما ينال من السلطات اخملوةل للجنة الوزراء مبقتىض النظام الاسايس جمللس
اورواب .
املادة 55
استبعاد سائر وسائل تسوية الزناعات :
تتفق الاطراف السامية املتعاقدة عىل اهنا لن تس تعني -الا مبقتىض اتفاق خاص _ مبعاهدات او
اتفاقيات او اعالانت انفذة بيهنا  ،يف تقدمي الامتس يعرض نزاعا انش ئا عن تفسري او تطبيق هذه
االتفاقية عىل وس يةل تسوية غري الوسائل املنصوص علهيا يف هذه االتفاقية .
املادة 56
الرساين الاقلميي :
 .1الي دوةل ان تعلن  ،وقت تصديقها او يف اي وقت اتل  ،ابشعار موجه اىل الامني العام جمللس
اورواب  ،ان تطبيق االتفاقية ميتد  ،مع مراعاة حمك الفقرة  4من هذه املادة  ،اىل مجيع  -اواي من -
الاقالمي اليت تضطلع ادلوةل مبسؤولية عالقاهتا ادلولية .
 .2ميتد نطاق تطبيق االتفاقية اىل الاقلمي او الاقالمي الوارد ذكرها يف الاشعار  ،اعتبارا من اليوم
الثالثني بعد تلقي الامني العام جمللس اورواب ذكل الاشعار .
 .3ومن هجة اخرى  ،تنطبق احاكم هذه االتفاقية مع املراعاة الواجبة للمتطلبات احمللية .
 .4اي دوةل اصدرت بياان وفقا للفقرة  1من هذه املادة  ،جيوز لها ان تعلن يف اي وقت الحق ،
ابلنيابة عن واحد او اكرث من الاقالمي اليت يتعلق هبا الاعالن  ،اهنا تقبل صالحية احملمكة يف تلقي
طلبات من افراد او منظامت غري حكومية او مجموعات من الافراد حس امب تنص عليه املادة  34من
االتفاقية .

املادة 57
التحفظات :
 .1جيوز الي دوةل وقت توقيعها عىل هذه االتفاقية  ،او عند ايداعها صك التصديق علهيا  ،ان
تبدي حتفظات فامي يتعلق ابي حمك بعينه اىل املدى اذلي ال يتفق فيه اي قانون سار عندئذ يف
اراضهيا مع احلمك املذكور  .وال جتزي هذه املادة تقدمي اي حتفظات ذات طابع عام .
 .2يورد اي حتفظ يبدى مبقتىض هذ املادة بياان موجزا عن القانون املعين .
املادة 58
الانسحاب :
 .1ال جيوز الي طرف سام متعاقد ان ينسحب من هذه االتفاقية قبل انقضاء مخس س نوات من
اترخي دخوهل طرفا فهيا وبعد همةل س تة اشهر تعطى يف اشعار موجه اىل الامني العام جمللس اورواب
اذلي يبلغ هبا سائر الاطراف السامية املتعاقدة .
 .2ليس من شان ذكل الانسحاب ان حيرر الطرف السايم املتعاقد املعين من الزتاماته مبوجب
االتفاقية فامي يتعلق ابي فعل ميكن ان يشلك انهتااكت لتكل الالزتامات ويكون الطرف قد ااته قبل
ان يصبح الانسحاب ساري املفعول .
 .3اي طرف سام متعاقد يهنيي عضويته يف جملس اورواب يتوقف عن كونه طرفا يف هذه االتفاقية
بنفس الرشوط .
 .4جيوز الانسحاب من االتفاقية وفقا الحاكم الفقرات السابقة ابلنس بة الي اقلمي اعلن انه سارية
املفعول عليه مبقتىض احاكم الفقرة .56

املادة 59
التوقيع والتصديق :
 .1يفتح ابب التوقيع عىل هذه االتفاقية امام الاعضاء يف جملس اورواب  .ويصدق علهيا وتودع
صكوك التصديق علهيا دلى الامني العام جمللس اورواب .
 .2تصبح هذه االتفاقية انفذة املفعول بعد ايداع الصك العارش للتصديق علهيا .
 .3فامي يتعلق بدوةل موقعة تصدق عىل االتفاقية يف وقت الحق  ،تصبح االتفاقية سارية املفعول
اعتبارا من اترخي ايداع صك التصديق .
 .4يشعر الامني العام جمللس اورواب مجيع الاعضاء مبجلس اورواب برساين مفعول االتفاقية وابسامء
الاطراف السامية املتعاقدة اليت صدقت علهيا  ،وابيداع مجيع صكوك التصديق اذلي قد يمت يف
وقت الحق .
حرر يف روما يف هذا اليوم الرابع من شهر نومفرب  /ترشين الثاين  ، 1950ابللغتني الاجنلزيية
والفرنس ية  ،ولكتاهام متساويتان يف احلجية  ،من نسخة واحدة تظل مودعة يف حمفوظامت جملس
اورواب  .وسريسل الامني العام نسخا معمتدة مهنا اىل لك طرف وقع علهيا .

