املادة 1
تضمن الاطراف السامية املتعاقدة للك انسان خيضع لنظاهما القانوين احلقوق واحلرايت احملددة يف
القسم الاول من هذه املعاهدة.
املادة 2
القسم الاول
 .1حق لك انسان يف احلياة حيميه القانون ،وال جيوز اعدام أي انسان معدا الا تنفيذا حلمك قضايئ
ابدانته يف جرمية يقيض فهيا القانون بتوقيع هذه العقوبة.
 .2ال يعترب القتل خمالفا حلمك هذه املادة اذا وقع نتيجة اس تخدام القوة اليت ال تتجاوز حاةل الرضورة :
أ  .لدلفاع عن أي خشص ضد عنف غري مرشوع.
ب .اللقاء القبض عىل خشص تنفيذا لقرار مرشوع ،او ملنع خشص مقبوض عليه وفقا الحاكم القانون
من الهرب.
ج .الختاذ الاجراءات املرشوعة اليت هتدف اىل مقع الشغب او اخلروج عن السلطة الرشعية.
املادة 3
ال جيوز اخضاع أي انسان للتعذيب وال للمعامةل او العقوبة املهينة للكرامة.
املادة 4
 .1ال جيوز اسرتقاق او تسخري أي انسان.
 .2ال جيوز ان يطلب من أي انسان اداء معل جربا او خسرة.
 .3ال يشمل اصطالح (جربا او خسرة) يف نطاق تطبيق هذه املادة ما ييل :
أ  .أي معل يطلب اجنازه يف الظروف املعتادة طبقا لنصوص املادة اخلامسة من هذه املعاهدة او
خالل الافراج عنه حتت رشط.

ب .أي خدمة لها صفة عسكرية ،او أي خدمة بديةل للخدمة العسكرية ابلنس بة ملن يأىب مضريمه
الاشرتاك يف احلرب يف ادلول اليت تسمح هلم بذكل.
ج .أي خدمة تطلب يف حاةل الطوارئ او الكوارث اليت هتدد حياة اجملمتع او رخاءه.
د .أي معل او خدمة تشلك جزءا من الالزتامات املدنية املعتادة.
املادة 5
 .1لك انسان هل حق احلرية والامن لشخصه ،وال جيوز حرمان أي انسان من حريته الا يف
الاحوال االتية ،ووفقا لالجراءات احملددة يف القانون :
أ  .حبس خشص بناء عىل حمامكة قانونية امام حممكة خمتصة.
ب .القاء القبض عىل خشص او حبسه خملالفته امرا صادرا من حممكة طبق القانون لضامن تنفيذ أي
الزتام حمدد يف القانون.
ج .القاء القبض عىل خشص او جحزه طبقا للقانون هبدف تقدميه اىل السلطة الرشعية اخملتصة بناء
عىل اشتباه معقول يف ارتاكبه جرمية ،او عندما يعترب جحزه امرا معقوال ابلرضورة ملنعه من ارتاكب
اجلرمية او الهروب بعد ارتاكهبا.
د .جحز حدث وفقا للنظام القانوين هبدف الارشاف عىل تعلميه ،او هبدف تقدميه اىل السلطة
الرشعية اخملتصة.
هـ .جحز الاشخاص طبقا للقانون ملنع انتشار مرض معد ،او الاشخاص ذوي اخللل العقيل ،او
مدمين امخلور او اخملدرات ،او املترشدين.
و .القاء القبض عىل خشص او جحزه ملنع دخوهل غري املرشوع اىل ارض ادلوةل ،او خشص تتخذ
ضده فعال اجراءات ابعاده او تسلميه.
 .2لك من يلقى القبض عليه خيطر فورا  -وبلغة يفهمها  -ابالس باب اليت قبض عليه من اجلها والهتم
املوهجة اليه.

 .3أي خشص يلقى القبض عليه او حيجز وفقا لنص الفقرة ( /1ج) من هذه املادة يقدم فورا اىل
القايض او أي موظف اخر خمول قانوان مبامرسة سلطة قضائية ،ويقدم للمحامكة خالل فرتة معقوةل
او يفرج عنه مع اس مترار احملامكة ،وجيوز ان يكون الافراج مرشوطا بضامانت حلضور احملامكة.
 .4أي خشص حيرم من حريته ابلقبض عليه او جحزه هل حق اختاذ الاجراءات اليت يتقرر هبا برسعة
مدى رشعية القبض عليه او جحزه مبعرفة حممكة ،ويفرج عنه اذا مل يكن جحزه مرشوعا.
 .5للك من اكن حضية قبض او جحز خمالف الحاكم هذه املادة حق وجويب يف التعويض.
املادة 6
 .1للك خشص  -عند الفصل يف حقوقه املدنية والزتاماته ،او يف اهتام جنايئ موجه اليه _ احلق يف
مرافعة علنية عادةل خالل مدة معقوةل امام حممكة مس تقةل غري منحازة مشلكة طبقا للقانون ،ويصدر
احلمك علنيا ،وجيوز منع الصحفيني وامجلهور من حضور لك اجللسات او بعضها حسب مقتضيات
النظام العام او الاداب او الامن القويم يف جممتع دميقراطي ،او عندما يتطلب ذكل مصلحة الصغار
او حامية احلياة اخلاصة لالطراف ،وكذكل اذا رأت احملمكة يف ذكل رضورة قصوى يف ظروف
خاصة حيث تكون العلنية ضارة ابلعداةل.
 .2لك خشص يهتم يف جرمية يعترب بريئا حىت تثبت ادانته طبقا للقانون.
 .3للك خشص يهتم يف جرمية احلقوق االتية كحد ادىن :
أ  .اخطاره فورا  -وبلغة يفهمها وابلتفصيل  -بطبيعة االهتام املوجه ضده وسببه.
ب .منحه الوقت الاكيف والتسهيالت املناس بة العداد دفاعه.
ج .تقدمي دفاعه بنفسه ،او مبساعدة حمام خيتاره هو ،واذا مل تكن دليه اماكنيات اكفية دلفع تاكليف
هذه املساعدة القانونية ،جيب توفريها هل جماان لكام تطلبت العداةل ذكل.
د .توجيه الاس ئةل اىل شهود االثبات ،ومتكينه من اس تدعاء شهود نفي وتوجيه الاس ئةل الهيم يف
ظل ذات القواعد كشهود االثبات.
هـ .مساعدته مبرتمج جماان اذا اكن ال يفهم او ال يتلكم اللغة املس تعمةل يف احملمكة.

املادة 7
 .1ال جيوز ادانة أي خشص بسبب ارتاكبه فعال او الامتناع عن فعل مل يكن يعترب وقت وقوع
الفعل او الامتناع جرمية يف القانون الوطين او القانون ادلويل ،وال جيوز توقيع عقوابت اشد من
تكل املقررة وقت ارتاكب اجلرمية.
 .2ال ختل هذه املادة مبحامكة او عقوبة أي خشص بسبب ارتاكبه فعال او امتناعه عن فعل يعترب
وقت فعهل او الامتناع عن فعهل جرمية وفقا للمبادئ العامة للقانون يف الامم املتحرضة.
املادة 8
 .1للك انسان حق احرتام حياته اخلاصة والعائلية ومسكنه ومراسالته.
 .2ال جيوز للسلطة العامة ان تتعرض ملامرسة هذا احلق الا وفقا للقانون ومبا متليه الرضورة يف جممتع
دميقراطي لصاحل الامن القويم وسالمة امجلهور او الرخاء الاقتصادي للمجمتع ،او حفظ النظام ومنع
اجلرمية ،او حامية الصحة العامة والاداب ،او حامية حقوق الاخرين وحرايهتم.
املادة 9
 .1للك انسان احلق يف حرية التفكري والضمري والعقيدة ،هذا احلق يشمل حرية تغيري ادلين او
العقيدة ،وحرية اعالن ادلين او العقيدة ابقامة الشعائر والتعلمي واملامرسة والرعاية ،سواء عىل انفراد
او ابالجامتع مع اخرين ،بصفة علنية او يف نطاق خاص.
 .2ختضع حرية الانسان يف اعالن داينته او عقيدته فقط للقيود احملددة يف القانون واليت تكون
رضورية يف جممتع دميقراطي لصاحل امن امجلهور وحامية النظام العام والصحة والاداب ،او امحاية
حقوق الاخرين وحرايهتم.
املادة 10
 .1للك انسان احلق يف حرية التعبري ،هذا احلق يشمل حرية اعتناق الاراء وتلقي وتقدمي
املعلومات والافاكر دون تدخل من السلطة العامة ،وبرصف النظر عن احلدود ادلولية ،وذكل
دون اخالل حبق ادلوةل يف تطلب الرتخيص بنشاط مؤسسات الاذاعة والتلفزيون والسيامن.

 .2هذه احلرايت تتضمن واجبات ومسؤوليات ،ذلا جيوز اخضاعها لشلكيات اجرائية ،ورشوط،
وقيود ،وعقوابت حمدودة يف القانون حس امب تقتضيه الرضورة يف جممتع دميقراطي ،لصاحل الامن
القويم ،وسالمة الارايض ،وامن امجلاهري وحفظ النظام ومنع اجلرمية ،وحامية الصحة والاداب،
واحرتام حقوق الاخرين ،ومنع افشاء الارسار ،او تدعمي السلطة وحياد القضاء.
املادة 11
 .1للك انسان احلق يف حرية الاجامتعات السلمية ،وحرية تكوين امجلعيات مع اخرين ،مبا يف ذكل
حق الاشرتاك يف الاحتادات التجارية امحاية مصاحله.
 .2ال ختضع ممارسة هذه احلقوق لقيود اخرى غري تكل احملددة يف القانون حس امب تقتضيه الرضورة يف
جممتع دميقراطي لصاحل الامن القويم ،وسالمة امجلاهري ،وحفظ النظام ومنع اجلرمية وحامية الصحة
والاداب ،او حامية حقوق الاخرين وحرايهتم ،وال متنع هذه املادة من فرض قيود قانونية عىل
ممارسة رجال القوات املسلحة او الرشطة او الادارة يف ادلوةل لهذه احلقوق.
املادة 12
للرجل واملرأة يف سن الزواج حق الزتوج وتكوين ارسة وفقا للقوانني الوطنية اليت حتمك ممارسة هذا
احلق.
املادة 13
للك انسان انهتكت حقوقه وحرايته احملددة يف هذه املعاهدة احلق يف وس يةل انتصاف فعاةل امام
سلطة وطنية ،ولو اكن هذا الانهتاك قد وقع من اشخاص يعملون بصفة رمسية.
املادة 14
يكفل المتتع ابحلقوق واحلرايت املقررة يف هذه املعاهدة دون متيزي ااي اكن اساسه  :اكجلنس او العرق
او اللون او اللغة او العقيدة او الرأي الس يايس او غريه او الاصل القويم او الاجامتعي ،او الانامتء
اىل اقلية قومية ،او الرثوة ،او امليالد ،او أي وضع اخر.

املادة 15
 .1يف وقت احلرب او الطوارئ العامة الاخرى اليت هتدد حياة الامة ،جيوز الي طرف سام
متعاقد ان يتخذ تدابري ختالف الزتاماته املوحضة ابالتفاقية يف اضيق حدود حتمتها مقتضيات احلال،
وبرشط الا تتعارض هذه التدابري مع الزتاماته الاخرى يف اطار القانون ادلويل.
 .2الفقرة السابقة ال جتزي خمالفة املادة الثانية ،الا فامي يتعلق ابلوفيات الناجتة عن اعامل حربية
مرشوعة ،كام ال جتزي خمالفة املواد الثالثة والرابعة (فقرة أ) والسابعة.
 .3عىل لك طرف سام متعاقد يس تخدم حق اخملالفة سالف اذلكر ان خيطر السكرتري العام جمللس
اورواب مبعلومات اكمةل عن التدابري اليت اختذها والاس باب اليت دعت الهيا ،كام خيطر السكرتري
العام جمللس اورواب ايضا عند وقف هذه التدابري واس تئناف التنفيذ الاكمل الحاكم املعاهدة.
املادة 16
ال جيوز تأويل احاكم املواد ( )14 ،11 ،10عىل اهنا متنع الاطراف السامية املتعاقدة من فرض
قيود عىل النشاط الس يايس لالجانب.
املادة 17
ليس يف احاكم هذه املعاهدة ما جيوز تأويهل عىل انه خيول اية دوةل او جامعة او فرد أي حق يف
القيام ابي نشاط او معل هيدف اىل هدم احلقوق واحلرايت املقررة يف املعاهدة ،او فرض قيود عىل
هذه احلقوق واحلرايت اكرث من القيود الواردة هبا.
املادة 18
ال جيوز تطبيق القيود املسموح هبا يف هذه املعاهدة عىل احلقوق واحلرايت سالفة اذلكر لهدف اخر
غري ما وضعت هل.
املادة 19
لضامن احرتام الالزتامات اليت تعهدت هبا الاطراف السامية املتعاقدة يف هذه املعاهدة تنشا :
أ  .جلنة اوروبية حلقوق الانسان ،يشار الهيا فامي بعد ابمس (اللجنة) .

ب .حممكة اوروبية حلقوق الانسان ،يشار الهيا ابمس (احملمكة).
املادة 20
القسم الثالث
تشلك اللجنة من عدد من الاعضاء يساوي عدد الاطراف السامية املتعاقدة ،وال جيوز ان تضم
اللجنة عضوين من جنس ية دوةل واحدة.
املادة 21
 .1ينتخب اعضاء اللجنة مبعرفة جلنة الوزراء ابالغلبية املطلقة لالصوات ،وذكل من قاةمة يعدها
مكتب امجلعية الاستشارية ،وللك مجموعة من ممثيل الاطراف السامية املتعاقدة يف امجلعية
الاستشارية ان تقدم ثالثة مرحشني مهنم اثنان عىل الاقل من جنسيهتا.
 .2تتبع ذات الاجراءات لكام امكن تطبيقها الكامل عدد اللجنة يف حاةل انضامم دول اخرى
للمعاهدة ،ولشغل املراكز اليت ختلو.
املادة 22
 .1ينتخب اعضاء اللجنة ملدة ست س نوات ،وجيوز جتديد انتخاهبم ،عىل ان تنهتيي مدة س بعة
اعضاء ممن مت اختيارمه يف الانتخاب الاول ابنقضاء ثالث س نوات.
 .2حيدد الاعضاء اذلين تنهتيي مدة عضويهتم ابنقضاء ثالث س نوات بطريق الاقرتاع مبعرفة
السكرتري العام فور انهتاء الانتخاب الاول.
 .3ولضامن تنفيذ تكل القاعدة بقدر الاماكن ،جيب جتديد نصف العضوية يف اللجنة لك ثالث
س نوات ،وجيوز للجنة الوزراء  -قبل اختاذ اجراءات اي انتخاب الحق  -ان تقرر ان مدة او مدد
العضوية للعضو او الاعضاء اذلين س يجري انتخاهبم تكون لفرتة خمتلفة عن ست س نوات ،ولكن ال
تزيد عن تسع س نوات وال تقل عن ثالث س نوات.
 .4اذا تداخلت اكرث من مدة عضوية ،وطبقت جلنة الوزراء القاعدة السابقة ،فان حتديد مدد
العضوية يمت بطريق القرعة مبعرفة السكرتري العام فور انهتاء الانتخاب.

 .5عضو اللجنة اذلي ينتخب ليحل حمل عضو اخر مل تنته مدة عضويته يمكل فقط املدة الباقية
لعضوية سلفه.
 .6تس متر عضوية اعضاء اللجنة اىل ان حيل غريمه حملهم ،وبعد استبداهلم يس مترون يف التعامل مع
احلاالت اليت ما زالت دلهيم حمل دراسة.
املادة 23
يؤدي اعضاء اللجنة اعامهلم فهيا بصفاهتم الفردية.
املادة 24
جيوز للك طرف سام متعاقد ان يبلغ اللجنة ،عن طريق السكرتري العام جمللس اورواب ،ابي خمالفة
الحاكم املعاهدة من جانب أي طرف سام متعاقد اخر.
املادة 25
 .1جيوز للجنة ان تتلقى الشاكوى املرسةل اىل السكرتري العام جمللس اورواب من أي خشص ،او من
املنظامت غري احلكومية ،او من مجموعات الافراد ابهنم حضااي انهتاك للحقوق املوحضة هبذه املعاهدة
من جانب احد الاطراف السامية املتعاقدة ،برشط ان يكون هذا الطرف السايم املتعاقد اذلي
قدمت ضده الشكوى قد س بق ان اعلن اعرتافه ابختصاص اللجنة يف تلقي هذه الشاكوى ،وتتعهد
الاطراف السامية املتعاقدة اليت قامت هبذا الاعالن الا تعوق ابي حال من الاحوال املامرسة
الفعاةل لهذا احلق.
 .2جيوز ان يمت الاعالن املذكور حمددا مبدة معينة.
 .3تودع هذه الاعالانت دلى السكرتري العام جمللس اورواب اذلي يقوم ابرسال نسخ مهنا اىل
الاطراف السامية املتعاقدة وينرشها.
 .4تبارش اللجنة السلطات اخملوةل لها يف هذه املادة بعد ان يمت ارتباط ست اطراف سامية متعاقدة
عىل الاقل هبذه الاعالانت وفقا للفقرات السابقة.

املادة 26
تبدأ اللجنة معلها بعد ان يستنفد الشايك مجيع طرق الانتصاف ادلاخلية ،وطبقا للمبادئ العامة
املعرتف هبا يف القانون ادلويل ،خالل س تة اشهر من اترخي القرار الهنايئ املتخذ يف ادلاخل.
املادة 27
 .1ال تنظر اللجنة يف الشاكوى اليت تقدم طبقا للامدة ( )25يف الاحوال االتية :
أ  .اذا اكنت الشكوى جمهوةل.
ب .اذا اكنت اللجنة قد حفصت شكوى مطابقة لها ماداي من قبل ،او س بق تقدميها يف اجراءات
حتقيق دولية اخرى او تسوية ،او اكنت ال تنطوي عىل وقائع جديدة.
 .2ترفض اللجنة نظر أي شكوى تقدم لها طبقا للامدة ( )25اذا ثبتت اهنا ختالف احاكم املعاهدة
احلالية ،وال تستند بياانهتا اىل اساس ،او تنطوي عىل تعسف يف اس تخدام حق الشكوى.
 .3ترفض اللجنة أي شكوى ترد الهيا اذا تبينت اهنا غري مقبوةل طبقا للامدة (.)26
املادة 28
يف حاةل قبول اللجنة لشكوى قدمت الهيا :
أ  .تقوم اللجنة  -يف سبيل حتديد الوقائع  -بفحص الشكوى مع ممثيل الاطراف ،واذا اقتىض الامر
اجراء حتقيق ،تلزتم ادلول املعنية ابن تقدم تسهيالته الرضورية بعد تبادل وهجات النظر مع اللجنة.
ب .تضع اللجنة نفسها يف خدمة الاطراف املعنية هبدف الوصول اىل تسوية ودية للموضوع عىل
اساس احرتام حقوق الانسان حس امب تقررها هذه املعاهدة.
املادة 29
بعد ان تقبل اللجنة الشكوى املقدمة لها طبقا للامدة ( ،)25جيوز لها مع ذكل ان تقرر ابالجامع
رفض الشكوى اذا تبينت اثناء الفحص وجود احد اس باب عدم قبولها احملددة يف املادة (.)27
يف هذه احلاةل يبلغ القرار اىل الاطراف.

املادة 30
اذا توصلت اللجنة اىل تسوية ودية طبقا للامدة ( ،)28تعد تقريرا يرسل اىل ادلول املعنية ،وجلنة
الوزراء ،وكذكل السكرتري العام جمللس اورواب للنرش ،هذا التقرير يقترص عىل بيان موجز للوقائع
واحلل اذلي مت الوصول اليه.
املادة 31
 .1اذا مل يمت الوصول اىل حل ،تعد اللجنة تقريرا مشفوعا برأهيا فامي اذا اكنت الوقائع املعروضة تنئب
عن خمالفة من جانب ادلوةل املعنية اللزتاهما يف ظل املعاهدة ،وجيوز اثبات اراء اعضاء اللجنة حول
هذه املساةل يف التقرير.
 .2حيال التقرير اىل جلنة الوزراء ،كام حيال ايضا اىل ادلول املعنية اليت ال جيوز لها نرشه.
 .3عند احاةل التقرير اىل جلنة الوزراء جيوز للجنة ان تبدي الاقرتاحات اليت تراها مناس بة.
املادة 32
 .1اذا مل تمت احاةل املوضوع اىل احملمكة طبقا للامدة ( )48من هذه املعاهدة خالل ثالثة اشهر من
اترخي احاةل التقرير اىل جلنة الوزراء تصدر جلنة الوزراء قرارا ابغلبية ثليث الاعضاء احصاب حق
حضور هذه اللجنة مبا اذا اكن هناك انهتاك للمعاهدة.
 .2اذا اكن قرار جلنة الوزراء اجيابيا ،حتدد فيه همةل يتعني عىل ادلول السامية املتعاقدة ان تتخذ
خاللها التدابري املطلوبة يف القرار.
 .3اذا مل تتخذ ادلوةل السامية املتعاقدة تدابري مرضية خالل املهةل ،تصدر جلنة الوزراء قرارا
ابالغلبية املوحضة يف الفقرة الاوىل  -مبا يرتتب عىل قرارها الاصيل من اثر ،وتنرش التقرير.
 .4تتعهد ادلول السامية املتعاقدة ابن تلزتم ابي قرار تتخذه جلنة الوزراء ابلتطبيق للفقرات السابقة.
املادة 33
تعقد اللجنة اجامتعاهتا رسية.

املادة 34
مع عدم الاخالل ابحاكم املادة ( )29تتخذ اللجنة قراراهتا ابغلبية الاعضاء احلارضين اذلين ادلوا
ابصواهتم.
املادة 35
جتمتع اللجنة حس امب تتطلب الظروف ويوجه السكرتري العام جمللس اورواب ادلعوة لالجامتع.
املادة 36
تضع اللجنة قواعد الاجراءات اخلاصة هبا.
املادة 37
يتوىل السكرتري العام جمللس اورواب تزويد اللجنة ابلسكراترية.
املادة 38
تتكون حممكة حقوق الانسان الاوروبية من عدد من القضاة يساوي عدد اعضاء جملس اورواب،
وال جيوز ان تضم قاضيني من جنس ية واحدة.
املادة 39
 .1تنتخب امجلعية الاستشارية اعضاء احملمكة ابغلبية الاصوات املعطاة ،وذكل ابالختيار من قاةمة
الاسامء احملددة مبعرفة جملس اورواب ،ولك دوةل عضو تسمي ثالثة مرحشني مهنم اثنان عىل الاقل
من جنسيهتا.
 .2تتبع نفس الاجراءات  -طاملا امكن تطبيقها  -الكامل احملمكة يف حاةل انضامم اعضاء جدد اىل
جملس اورواب ،وكذكل لشغل العضوية الشاغرة.
 .3جيب ان يكون املرحشون ممن يمتتعون بصفات اخالقية سامية ،وحائزين للمؤهالت املطلوبة
لشغل وظيفة قضائية عليا ،او مستشارين قانونيني ذوي كفاءة معرتف هبا.

املادة 40
 .1ينتخب اعضاء احملمكة ملدة تسع س نوات ،جيوز جتديد انتخاهبم ،عىل ان تنهتيي مدة عضوية اربعة
اعضاء ممن مت اختيارمه يف الانتخاب الاول مبيض ثالث س نوات ،كام تنهتيي مدة عضوية اربعة
اعضاء اخرين مهنم مبيض ست س نوات.
 .2يمت اختيار الاعضاء اذلين تنهتيي مدة عضويهتم ابنقضاء املدد سالفة اذلكر ثالث س نوات وست
س نوات مبعرفة السكرتري العام بطريق القرعة فور امتام الانتخاب الاول.
 .3لضامن تنفيذ تكل القاعدة بقدر الاماكن ،جيب جتديد ثلث العضوية يف احملمكة لك ثالث
س نوات ،جيوز للجمعية الاستشارية ان تقرر قبل اختاذ اجراءات أي انتخاب الحق ان تقرر ان
مدة او مدد العضوية لواحد او اكرث ممن س يجري انتخاهبم تكون ملدة ختتلف عن تسع س نوات،
ولكن ال تزيد عن اثنيت عرشة س نة وال تقل عن ست س نوات.
 .4يف حاةل تداخل اكرث من مدة عضوية ،وطبقت امجلعية الاستشارية الفقرة السابقة ،يمت حتديد
مدد العضوية عن طريق قرعة جيرهيا السكرتري العام فور انهتاء الانتخاب.
 .5عضو احملمكة اذلي ينتخب ليحل حمل عضو اخر مل تنته مدة عضويته يشغل هذا املركز طوال
املدة الباقية لسلفه.
 .6ميارس اعضاء احملمكة همام وظائفهم اىل ان حيل غريمه حملهم وبعد استبداهلم يس مترون يف نظر
احلاالت املعروضة علهيم.
املادة 41
تنتخب احملمكة رئيسها وانئب الرئيس ملدة ثالث س نوات ،وجيوز اعادة انتخاهبم.
املادة 42
يتقاىض اعضاء احملمكة ماكفأة عن لك يوم معل حتددها جلنة الوزراء.

املادة 43
تتكون احملمكة  -لنظر لك دعوى تعرض اماهما  -من غرفة مشورة تضم س بعة قضاة يكون من بيهنم
حبمك وظيفته القايض اذلي ينمتي جبنسيته اىل ادلوةل املعنية كطرف يف ادلعوى ،فاذا مل يوجد ختتار
تكل ادلوةل خشصا اخر حيل حمهل بصفته قاضيا ،وختتار اسامء ابيق القضاة بطريق القرعة مبعرفة
الرئيس قبل افتتاح ادلعوى.
املادة 44
لالطراف السامية املتعاقدة واللجنة فقط حق تقدمي ادلعوى للمحمكة.
املادة 45
ميتد الاختصاص القضايئ للمحمكة اىل مجيع ادلعاوى فامي يتعلق بتفسري وتطبيق هذه املعاهدة،
واليت تشري الهيا الاطراف السامية املتعاقدة واللجنة تطبيقا للامدة (.)48
املادة 46
 .1الي من الاطراف السامية املتعاقدة ان تعلن يف أي وقت اعرتافها ابالثر امللزم لقضاء احملمكة
بذاته دون اتفاق خاص يف مجيع املسائل املتعلقة بتفسري وتطبيق هذه املعاهدة.
 .2جيوز ان يكون الاعالن املشار اليه يف الفقرة السابقة غري مرشوط ،او مرشوطا ابملعامةل ابملثل
من جانب بعض الاطراف السامية املتعاقدة او طرف معني ،او ملدة حمددة.
 .3تودع هذه الاعالانت دلى السكرتري العام جمللس اورواب وجيب عليه ان يرسل نسخا مهنا اىل
الاطراف السامية املتعاقدة.
املادة 47
ال تنظر احملمكة ادلعوى الا بعد ان تعرتف اللجنة بفشل هجود التسوية الودية خالل فرتة الثالثة
اشهر املوحضة ابملادة (.)32

املادة 48
للك من اجلهات االتية تقدمي ادلعوى اىل احملمكة ،برشط ان يكون الطرف السايم املتعاقد املعين -
اذا اكن واحدا  -او الاطراف السامية املتعاقدة املعنية ان اكنوا اكرث من واحد خاضعني للقضاء
امللزم للمحمكة ،او مبوافقة الطرف السايم املتعاقد املعين  -اذا اكن واحدا  -او الاطراف السامية
املتعاقدة املعنية ان اكنوا اكرث من واحد.
أ  .اللجنة .
ب .الطرف السايم املتعاقد اذلي يدعي احد رعاايه انه حضية.
ج .الطرف السايم املتعاقد اذلي عرض احلاةل عىل اللجنة.
د .الطرف السايم املتعاقد اذلي قدمت ضده الشكوى.
املادة 49
يف حاةل الزناع بشان اختصاص احملمكة حتسم هذه املساةل حبمك احملمكة.
املادة 50
اذا تبينت احملمكة ان قرارا او تدبريا اختذ من جانب سلطة قانونية او أي سلطة اخرى الحد
الاطراف السامية املتعاقدة ابخملالفة لاللزتامات الناش ئة عن هذه املعاهدة ،واكن القانون ادلاخيل
للطرف املذكور يسمح فقط بتعويض جزيئ عن الااثر الضارة لهذا القرار او التدبري ،فللمحمكة
حس امب تراه رضوراي  -ان تقيض برتضية عادةل للطرف املرضور.
املادة 51
 .1تصدر احاكم احملمكة مسببة.
 .2اذا مل يعرب احلمك يف مجمهل او يف جزء منه عن اجامع اراء القضاة ،فالي قاض حق تقدمي رأي
مفصل.

املادة 52
حمك احملمكة هنايئ.
املادة 53
تتعهد الاطراف السامية املتعاقدة ابن تتقبل نتاجئ قرارات احملمكة يف أي دعوى تكون طرفا فهيا.
املادة 54
حيال حمك احملمكة ىل جلنة الوزراء اليت تتوىل الارشاف عىل تنفيذه.
املادة 55
تضع احملمكة الحئهتا اخلاصة وحتدد الاجراءات اخلاصة هبا.
املادة 56
 .1يمت الانتخاب الاول العضاء احملمكة بعد ان يصدر مثانية اطراف سامية متعاقدة الاعالن املذكور
ابملادة (.)46
 .2ال جيوز تقدمي أي دعوى امام احملمكة قبل اجراء هذا الانتخاب.
املادة 57
عىل لك طرف سام متعاقد ان يقدم  -بناء عىل طلب السكرتري العام جمللس اورواب  -بياان ابلطريقة
اليت يضمن هبا قانونه ادلاخيل التنفيذ الفعال الحاكم هذه املعاهدة.
املادة 58
يتحمل جملس اورواب متويل مرصوفات اللجنة واحملمكة.
املادة 59
العضاء اللجنة واحملمكة  -اثناء تأديهتم لوظائفهم  -حق المتتع ابالمتيازات واحلصاانت املوحضة ابملادة
( )40من القانون الاسايس جمللس اورواب ،واالتفاقيات اليت متت يف ظهل.

املادة 60
ال جيوز تفسري هذه املعاهدة الس تنتاج قيد او انتقاص أي من حقوق الانسان واحلرايت الاساس ية
اليت حتمهيا القوانني ادلاخلية الي من الاطراف السامية املتعاقدة ،او االتفاقيات الاخرى اليت تكون
طرفا فهيا.
املادة 61
ال ختل هذه املعاهدة ابلسلطات اخملوةل للجنة الوزراء مبقتىض القانون الاسايس جمللس اورواب.
املادة 62
تتفق الاطراف السامية املتعاقدة عىل اهنا لن تس تفيد من املعاهدات واالتفاقيات النافذة بيهنا
لتطلب اخضاع الزناع الناشئ من تطبيق هذه املعاهدة لطرق تسوية اخرى غري تكل احملددة يف
املعاهدة ،ما مل يوجد اتفاق خاص عىل ذكل.
املادة 63
 .1جيوز الي دوةل دلى تصديقها او يف أي وقت الحق ان تعلن ابخطار موجه اىل السكرتري العام
جمللس اورواب ان هذه املعاهدة ترسي عىل لك او أي من الاقلمي او الاقالمي اليت تكون يه
مسؤوةل عن عالقاهتا ادلولية.
 .2ترسي املعاهدة عىل الاقلمي او الاقالمي املسامة يف الاخطار منذ اليوم الثالثني بعد اس تالم هذا
الاخطار من جانب السكرتري العام جمللس اورواب.
 .3ومع ذكل ،تطبق احاكم هذه املعاهدة عىل تكل الاقالمي مع الاعتبار املناسب للمتطلبات احمللية.
 .4جيوز الي دوةل اصدرت اعالان ابلتطبيق للفقرة الاوىل من هذه املادة يف أي وقت الحق ان
تعلن ،ابلنس بة القلمي او اكرث من الاقالمي اليت اصدرت بشأهنا الاعالن ،اهنا تقبل اختصاص اللجنة
بتلقي الشاكوى من الافراد او املنظامت غري احلكومية ،او مجموعات الافراد تطبيقا للامدة ( )25من
هذه املعاهدة.

املادة 64
 .1جيوز الي دوةل عند التوقيع عىل هذه املعاهدة او عند ايداع واثئق التصديق علهيا ،ان تتحفظ
بشان أي حمك خاص يف املعاهدة ،ابلقدر اذلي ال يصبح معه أي قانون انفذ يف اقلميها خمالفا لهذا
احلمك ،ولن يسمح ابلتحفظات ذات الطابع العام يف ظل هذه املادة.
 .2جيب ان يتضمن أي حتفظ يمت ابداؤه طبقا لهذه املادة بياان موجزا عن القانون املعين.
املادة 65
 .1ال جيوز للطرف السايم املتعاقد ان يعلن نقضه هذه املعاهدة الا بعد ميض مخس س نوات من
اترخي اليوم اذلي اصبح فيه طرفا فهيا ،وبعد مرور همةل س تة اشهر يتضمهنا اخطار يوجه اىل
السكرتري العام جمللس اورواب ،اذلي يتوىل ابالغه اىل الاطراف السامية املتعاقدة الاخرى.
 .2ال يرتتب عىل اعالن نقض هذه املعاهدة اعفاء الطرف السايم املتعاقد من الزتاماته يف ظل هذه
املعاهدة ابلنس بة الي فعل يشلك انهتااك لهذه الالزتامات ،مىت وقع الفعل من جانبه قبل التارخي
اذلي اصبح فيه اعالن نقض املعاهدة انفذا.
 .3اذا فقد أي طرف سام متعاقد عضويته يف جملس اورواب ال يصبح طرفا يف هذه املعاهدة وفقا
ذلات الاحاكم.
 .4جيوز نقض االتفاقية طبقا الحاكم الفقرات السابقة ابلنس بة الي اقلمي مت الاعالن عن رساين
املعاهدة عليه طبقا لنصوص املادة (.)63
املادة 66
 .1هذه االتفاقية مفتوحة لتوقيع الاعضاء يف جملس اورواب ويمت التصديق علهيا وتودع واثئق
التصديق دلى السكرتري العام جمللس اورواب.
 .2يبدأ نفاذ هذه املعاهدة بعد ايداع عرش واثئق تصديق.
 .3ويبدأ نفاذ املعاهدة  -ابلنس بة الي تصديق الحق  -من اترخي ايداع واثئق التصديق.

 .4يتوىل السكرتري العام جمللس اورواب اخطار مجيع اعضاء جملس اورواب بنفاذ املعاهدة ،واسامء
الاطراف السامية املتعاقدة اليت صدقت علهيا ،وايداع مجيع واثئق التصديق اليت قد تقدم فامي بعد.

حررت بروما يف الرابع من نومفرب  1950ابللغتني الاجنلزيية والفرنس ية ولكتاهام ابلتساوي رمسية
معمتدة يف نسخة واحدة تظل مودعة بأرش يف جملس اورواب ،ويتوىل السكرتري العام ارسال نسخ
رمسية للك من املوقعني.

