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 اإلهداء

  000إىل 

 والدتي " ) رمحها اهلل تعاىل ( برا ووفاءينبوع احلنان ورمز العطاء " 

  000إىل 

 من له فضل علي بعد اهلل تعاىل ) والدي (

  000إىل 

 من كانوا سندا لي يف رحليت 

 

 

 000أهدي هذا الجهد المتواضع 
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 الشكر والتقدٌر

 

بعد رحلة بحث وجهد واجتهاد تكللت بانجاز هذا البحث نحمد هللا عز وجل 

 على نعمه التً من بها علٌنا فهو العلً القدٌر...

وال ٌسعنا إال أن نخص بأسمى عبارات الشكر والتقدٌر جامعة دٌالى / كلٌة 

القانون والعلوم السٌاسٌة وتحدٌدا قسم القانون واخص بالذكر أستاذي 

( الذي تفضل بالموافقة مشكورا م. د احمد فاضل حسٌن  أ.المحترم )

باإلشراف على بحثً , معترفا بالعون الكبٌر الذي أسداه لً من خالل 

تدرٌسً لسنوات أثمرت بهذا المجهود , فحق علٌه أن أقدم له كل الحب 

 والشكر واالحترام ...

ى كل وختاما ... شكر من األعماق إلى كل من ساعدنً فً هذا البحث وال

 من ٌطلع على بحثً المتواضع هذا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث                                                                                     

 



- 5 - 

 احملتويات

 الصفحة املوضوع ت

 1 ادلقدمة  1

 : مضمون احلقوق واحلريات األساسية يف االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان األولادلبحث  2
2 

  19-3 اإلنساناالوربيه حلقوق  االتفاقيةيف  الفرديةاحلقوق  : ادلطلب األول 2

 23 -20 احلق يف احرتام احلياة اخلاصة والعائلية يف االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان  ادلطلب الثاني : 3

 24 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان : ادلبحث الثاني 4

 27-24 تشكيل احملكمة واختصاصها وعملها : ادلطلب االول 5

  30-28 امتيازات وحصانات القضاة ادلطلب الثاني : 6

  33-30 بعض القضايا اليت عرضت على احملكمة ادلطلب الثالث: 7

 34 اخلامتة 8

  36-35 ادلصادر 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 المقدمة 

تطورا فً مٌدان  اإلقلٌمٌة األنظمة أكثرهو من  اإلنسانلحماٌة حقوق  األوربًالنظام  إن

. وٌعتمد هذا النظام على العدٌد من االتفاقٌات والمواثٌق التً اهتمت ,منذ  اإلنسانحقوق 

والحرٌات  اإلنسانوبداٌة الخمسٌنٌات من هذا القرن , بتقرٌر حقوق  األربعٌنٌاتنهاٌة 

المنظمات غٌر  أو اإلفرادمجموعة من  أوالفرد  أو. ومكن هذا النظام كل من الدولة  األساسٌة

سلطات قضائٌة مهمتها مراقبة  إلىما تم تحقٌقه من التحاكم  أهمالحكومٌة ولعل هذا هو من 

 مخالفتها . أووالسهر على عدم انتهاكها  اإلنسانحقوق 

 إن,لوجدنا  األوربٌةاعتماد هذا النظام فً القارة  إلى أدتالتً  األسبابنتتبع  أن أردنا وإذا

من هذا القرن من حروب ووٌالت  األولذلك كان نتٌجة ما عاشته هذه القارة فً النصف 

عانته شعوبها من قتل وتعذٌب وتشرٌد  دانها من حركات نازٌة وفاشٌة ,وما,وما عرفته بل

 األوربٌةالقارة جدٌدة لشعوب  أماالٌاتها .وجاءت نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة لتحمل فً ط

, وٌحل السالم  واإلنصافولبقٌة شعوب العالم ببدء عصر جدٌد تسود فٌه مبادئ العدل 

 األساسٌةوتصان حرٌاته  اإلنسانالعالمٌٌن محل الحروب والتناحر وتحترم فٌه حقوق  واألمن

.  

تظم دول  إقلٌمٌةنظمة وتحركت عدة جهود ومبادرات فردٌة وجماعٌة من اجل تأسٌس م

وسٌادة القانون وتشجٌعها ,وتعمل على تحقٌق حماٌة مبادئ العدل والحرٌة  إلىتهدف  أوربٌة

هذه الجهود والمبادرات  أصحابكما طالب  األوربٌةوالوئام فً القارة  واألمنالسالم 

, وباعتماد نظام قانونً ٌسهر على  األساسٌةوحرٌاته  اإلنسانبتحضٌر وثٌقة تحمً حقوق 

هذه الوثٌقة وتوقٌع العقوبات على من ٌخالفها او ٌعتدي علٌها . وتكللت  أحكامحسن تطبٌق 

,وباعتماد اتفاقٌة 5/5/9191بتارٌخ  أوربامنظمة مجلس  بتأسٌسهذه الجهود والمبادرات 

  . 9/99/9150خ ٌبتار األساسٌةوالحرٌات  اإلنسانحماٌة حقوق 
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                                                                                                                   المبحث األول

 اإلنسان لحقوق األوربٌة االتفاقٌةفً  مضمون الحقوق والحرٌات األساسٌة

لبحاث (, ل9 إلاى 2)الماواد مان  األولجزئهاا  اإلنساانلحقوق  خصصت هذه االتفاقٌة األوربٌة

                                                                                                                                        ..                                لإلنساااااااااااان الحقاااااااااااوق والحرٌاااااااااااات األساساااااااااااٌة فاااااااااااً 

االوربٌااه و مختلااف  االتفاقٌااةباسااتعرام مااا تضاامنته دٌباجااة هااذه  لكاان نشااٌر , وقباال الباادءو

حٌااز التنفٌااذ فااً  ودخولااه 99اعتماااد البرتوكااول رقاام  إضااافةالتعاادٌل الااذي  إلااىموادهااا , 

وبروتوكوالتهاا   وماواد هاذه االتفاقٌاة أقساامعنااوٌن لكال , والذي تجلى بوضع  9111\99\9

علاى شاروط اعتمااد  جدٌادةاثار قانونٌاه  أيوالعنااوٌن  اإلضافاتولكن من دون ان ٌكون لهذا 

 .  (9)موادها واحترام االتفاقٌة

                                                                                                               

,وعاددها  أوربااوال عان التازام د اإلنسااناالوربٌاه لحقاوق  االتفاقٌاةتعلن ,مان جهاة , دٌباجاة 

علاى الطاابع  تأكٌاد. وفاً هاذا 9191لعاام  اإلنساانالعالمً لحقاوق  باإلعالندولة ,  94الٌوم 

من  ألٌهنجح المجتمع الدوالً بالتوصل  إنبعٌن االعتبار ما سبق  أخذتالتً  لالتفاقٌةالعالمً 

وساٌادة  الحرٌاة, انح تارام  أٌضا دٌباجهلأ. وتوضح  األساسٌةو حرٌاته  اإلنسانلحقوق  تقرٌر

مان -التاً قصاد منهاا  االتفاقٌاةالقانون والتراث المشترك لدوال المجلس دفع بهاا العتمااد هاذه 

العاالمً  اإلعاالنتاامٌن حماٌاة الجماعٌاة لابعم الحقاوق التاً ناص علٌهاا هاذا  -بٌن ماا قصاد

, مان  ألدٌباجاهن ٌوتبا. االتفاقٌاةالتزامات قانونٌه فعلٌه بفضل هاذه  أصبحت ,هذه الحقوق التً

والااذي ٌتجلااى بتحقٌااق اتحاااد فعلااً بااٌن  أوربااامجلااس  إلٌهاااجهااة ثانٌااه , الهاادف الااذي ٌسااعى 

و تطوٌرهاا. وإذا تعلان  األساسٌةو حرٌاته  اإلنسان, وذلك عن طرٌق حماٌة حقوق  األعضاء

الحرٌاات التاً تشاكل قاعادة العادل والساالم فاً العاالم.,  عن ارتباطهاا بهاذه أوربال مجلس دو

فاً ضال نضاام دٌمقراطاً, واحتارام  إال القاعادة ال تاأتىعلاى هاذه  اإلبقاء إنكد على ؤت فإنها

المتحادة بقصاد  األمامماع ماا ناص علٌاه مٌثااق  أٌضاا, وهو ما ٌتوافق  اإلنسانمشترك لحقوق 

 . (2)العالمٌٌن واألمنعلى السلم المحافظة 

 من الحقوق و الحرٌات التً ٌمكناالوربٌه على العدٌد  االتفاقٌةمن  األولنص هذا الجزء و

 تقسٌمها كما ٌلً :

 

 

____ _________________ 

.الطبعة  9112محمد امٌن المٌدانً , حقوق االنسان ,وثائق اقلٌمٌة )ترجمة(, الطبعة االولى , دار النشر , عمان  (9)

 .  2009الثانٌة ,المعهد العربً لحقوق االنسان ,تونس ,

 سرحان عبد العزٌز ,االتفاقٌة االوربٌة لحماٌة حقوق االنسان والحرٌات االساسٌة والقواعد المكملة لها طبقا (2)

 .52-59للمبادئ العامة للقانون الدولً ,دار النهضة المصرٌة ,القاهرة ,ص
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 األولالمطلب 

 اإلنساناالوربٌه لحقوق  االتفاقٌةفً  الفردٌةالحقوق 

, سنبحثها اإلنساناالوربٌه لحقوق  االتفاقٌةنصت علٌها  الفردٌةتوجد مجموعه من الحقوق 

بالتفصٌل وهً , الحق فً الحٌاة , ومنع التعذٌب والعقوبات او المعامالت غٌر االنسانٌه او 

 حرٌة التنقل. وأخٌرا,  واألمنوالحق فً الحرٌة , ألقسريو العمل   العبودٌة, ومنع  المهٌنة

 ( االتفاقٌةمن  2الحق فً الحٌاة )المادة  ـ9

)اال بحق شخص ما  اإلعدام. فال تطبق عقوبة (9)ٌجوز المساس به  هذا الحق مطلق ال إن    

ٌعاقب علٌها القانون بتلك  جرٌمةرتكاب اٌصدره محكمة ما فً حال  اإلعدامتنفٌذا لحكم با 

 .( العقوبة

 األساسٌةوالحرٌات  اإلنسانحماٌة حقوق  االتفاقٌةوالمضاف الى   6وجاء البرتوكول رقم 

 اإلعدام, لٌلغً عقوبة (2) 9115\1\9, والذي دخل حٌز التنفٌذ بتارسخ  9111\9\21تارٌخ 

فً ذلك الوقت  كدؤ, وم9نصت على ذلك المادة  ماتحفظ علٌه , ك بأي, ومن دون السماح 

  (.1)على الحق فً الحٌاة 

 االتفاقٌة( الذي نصت علٌه هذه الت بخصوص )الحق فً الحٌاةؤعدة تسا صرحتلقد 

بكلمة )الحٌاة( وهل تشمل هذه الكلمة )الجنٌن (, و متى )تبدا  االوربٌه لمعرفة ماهو المقصود

 ؟ (9)( الحٌاة 

 

 

 

 

 

 

 __________________________ 

 .9111,بٌروت ,9محمود شرٌف بسٌونً ,دراسات حول الوثائق العالمٌة واالقلٌمٌة ,دار العلم للمالٌٌن , ط (9)

,كل الدول االعضاء فً مجلس اوربا على هذا البروتوكول .باستثناء االتحاد  4/1/2001صادقت حتى تارٌخ  (2)

 الروسً .

 .  91,ص2001محمد امٌن المٌدانً ,النظام االوربً لحماٌة حقوق االنسان , (1)

 . 9161تذكر االتفاقٌة االمرٌكٌة لحقوق االنسان  (9)
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( اإلجهام)تنضر فً قضٌة تتعلق فً موضوع  إنلهذه اللجنة االوربٌه  ألفرصهولكن اتٌحة 

)لٌس فً  بأنه أعضائهاعلى حٌاة الطفل الذي تحمله . و قررت بغالبٌة  اإلبقاءفً  إالموحق 

لة قد , فالدو للمرأة الخاصةالمسائل التً تتعلق بالحٌاة  مأهمن  اإلجهام كل الحاالت ٌعتبر

البرلمان  أصدره( مما ٌعنً صالحٌة القانون الذي لمواطنٌها الخاصةتتدخل فً الحٌاة 

 .(9)اإلجهامفٌه  أباحوقتئذ  والذي  األلمانً

ٌمكن  , بان هناك بعم الحاالت التً ال 2من المادة  2, من جهة ثانٌة , الفقرة  وأوضحت

 ٌعاقب علٌها , وتستدعٌها الضرورة , وذالك : عقوبةاعتبار القتل فٌها 

 كل شخص ضد العنف غٌر المشروع .)أـ لضمان الدفاع عن 

القبم على شخص بصورة غٌر مشروعة , او لمنع هروب شخص مقبوم  إللقاءب ـ  

 علٌه وفقا لحكام القانون .

 (.القانون  إلحكامج ـ لقمع تمرد او عصٌان تطبٌقا 

التً ٌعود لها  اإلنسانلحقوق  األوربٌةوٌخضع بالطبع تطبٌق هذه الحاالت لرقابة المحكمة 

 مثل هذه الحاالت . إلىن تقرر فٌما اذا كانت الضرورة قد استدعت اللجوء ا

 من االتفاقٌة (: 1المهنٌة )المادة  أو اإلنسانٌةالمعامالت غٌر  أومنع التعذٌب و العقوبات ـ  2

او  اإلنسانٌةالتً تحضر بشكل قاطع التعذٌب  والعقوبات او المعامالت غٌر  1تعد المادة 

 . (2) اإلنسانلحقوق  األوربٌةاالتفاقٌة  هالمواد الهامة التً تتمٌز بها هذالمهنٌة من 

 

 

 

 

 

 __________________ 

عبد اللطٌف محمد , خٌر الدٌن ,اللجنة االوربٌة لحقوق االنسان ودورها فً تفسٌر وحماٌة الحقوق والحرٌات  (9)

 .  221- 221,ص 9119االساسٌة لالفراد والجماعات ,الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ,

احد للتعذٌب وال  )الٌجوز اخضاع :على ما ٌلً  4العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة قد نص فً مادته  (2)

للمعاملة او العقوبة القاسٌة او الالنسانٌة او الحاطة بالكرامة . وعلى وجه الخصوص ,الٌجوز اجراء اي تجارب 

 طبٌة او علمٌة على احد دون رضاه الحر .
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العدٌد من الشكاوى التً تتعلق بمخالفة  (9) اإلنسانلحقوق  األوربٌةاالتفاقٌة  الهٌئات وقدمه

المادة  هبان هذ تأوضحتدلً باجتهاداتها التً  إنا االتفاقٌة , مما سمح له هذهمن  1المادة 

ال واجب احترام كل شخص ٌخضع  األوربٌةفً االتفاقٌة  األطرافتلقً على عاتق الدول 

المعامالت غٌر  أوللوقاٌة من وقوع التعذٌب والعقوبات  الظروف ةئوتهٌلقضائها فقط , بل 

 (.2) ةنٌالمه أو اإلنسانٌة

 

, من جهة ثانٌة , لتحدٌد بعم المعاٌٌر الخاصة با  األوربٌةات االتفاقٌة ئواتٌحة الفرصة لهٌ

 أهمبا التفصٌل الحقا , ولكن  من االتفاقٌة , وهو ما سنراه 1لمخالفات التً نالت من المادة 

المخالفات مثل :  هذهتتصف  إنٌجب  أخر( بمعنى المعاٌٌر هو معٌار )الخطورة ه هذ

بالكرامة , بدرجة معٌنة من  اإلحاطة, او المعاملة  اإلنسانٌةالتعذٌب او المعاملة غٌر 

 هذهالمادة بالفعل . وٌبقى تحدٌد مستوى  هتم انتهاك هذ بأنةالخطورة و الحدة تسمح بالقول 

روفها و مدتها  ظالعتبار عادة طبٌعة المخالفات  وبعٌن ا إلهٌاتهذه  فتأخذالخطورة نسبٌا ,

جسدٌة ونفسٌة لدى  أثاراالجتماعٌة و السٌاسٌة التً تشملها حٌنا , وما تتركه من  واألوضاع

مثال حكم المحكمة  إلٌه أشار, وهو ما  أخرى أحٌاناالصحً  ووضعهالضحٌة وعمره وجنسه 

 . (1)9141\ 9\91 اإلنسانلحقوق  األوربٌة

 

لتغطً  األوربٌةالحماٌة التً فرضتها االتفاقٌة , بالتوسع فً  أخٌراوسمحة هذه المعاٌر 

بعم الحقوق والحرٌات التً شملها هذه الحماٌة مما نتج عنه تقرٌر حماٌة فعلٌة للمعتقلٌن 

 . واألجانب

 : اإلنسانلحقوق  األوربٌةمن االتفاقٌة  1سنرى االن عناصر المادة 

 

 ______________________ 

,الذي دخل حٌز  99والمحكمة االوربٌة لحقوق االنسان, علما بأن البروتوكول رقم ت اللجنة االوربٌة ررانذكر ق (9)

 ,قد الغً دور هذه اللجنة االوربٌة وابقى فقط على المحكمة االوربٌة . 9/99/9111التنفٌذ 

والسٌاسة  اتخذت الهٌئات الدولٌة , مثل : اللجنة المعنٌة لحقوق االنسان المنبثقة عن العهد الدولً للحقوق المدنٌة (2)

,والهٌئات االقلٌمٌة مثل :المحكمة االمرٌكٌة لحقوق االنسان التً انشاءتها االتفاقٌة االمرٌكٌة لحقوق  9166لعام 

,نفس الموقف من ظرورة تهٌاة الظروف لمنع التعذٌب والعقوبات او المعامالت غٌر االنسانٌة  9161االنسان لعام 

 والمهٌنة للوقاٌة من  وقوعهم اٌضا .

لجان االقلٌمٌة لحاٌة حقوق االنسان )دراسة مقارنة( , المجلة العربٌة لحقوق االنسان , اصدار المعهد العربً ال (1)

 . 9111لحقوق االنسان ,تونس ,العدد الخامس ,
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فً العدٌد من الشكاوى التً  اإلنسانلحقوق  األوربٌةنظرة هٌئات االتفاقٌة  أ ـ التعذٌب :

, ومن اهمها الشكاوى الخاصة بالتعذٌب الذي مارسه  1تتحدث عن انتهاكات جماعٌة للمادة 

 (9) 9164\9\29الجنراالت  الٌونانٌٌن بعد االنقالب العسكري الذي وقع فً الٌونان بتارٌخ 

 

, ومن خالل  اإلنسانلحقوق  األوربٌةهٌئات االتفاقٌة  حددت : اإلنسانٌةب ـ المعامالت غٌر 

 و معٌارها .  اإلنسانٌةالشكاوى التً عرضت علٌها , طبٌعة المعاملة غٌر 

  أوجاعمن المفروم ان تسبب هذه المعاملة  بأنه اإلنسانلحقوق  األوربٌةاللجنة  رأتفقد 

بعد من ذلك حٌن  ال األوربٌةالمحكمة خطٌرة عقلٌة ونفسٌة ال مبرر لها , فً حٌن ذهبت 

مثل هذه  إلىان هذه المعاملة هً ما ٌودي  وأكدت( , ة )ال مبرر لها ن عباراستغنت ع

 . (2) األوجاع

 

دراستها للشكاوى  إثناء األوربٌة اللجنةكان من الصعب على  بأنهونذكر فً هذا الخصوص 

, تحدٌد الوقائع بشكل صحٌح لقلة تعاون  اإلنسانٌةالتً تصلها من ضحاٌا المعاملة غٌر 

 الدولة المشتكً منها مع هذه اللجنة . 

حضر الذي مشمولة بال إنسانٌةكانت ممارسة العنف تشكل معاملة غٌر  إذاونتساءل عما 

 المادة ؟ هذه قررته 

( ٌمكن شخص )مختفً أقاربمن ان  اإلنسانلحقوق  األوربٌةموقف المحكمة  إلىكما نشٌر 

)اذ الذت الدول بالصمت على الرغم من محاوالت  إنسانٌة نوا ضحٌة معاملة غٌران ٌكو

 . (1)(لحصول على المعلومات عن المختفً ا

 

 

 

 

 ____________________ 

 وما بعدها. 211عبد اللطٌف محمد ,مصدر سابق ,ص (9)

الثانً ,دار العلم للمالٌٌن , هارٌموس ,ارٌك ,)حقوق االنسان فً اطار مجلس اوربا ( , فً حقوق االنسان المجلد  (2)

 . 9111, 9بٌروت ,ط

 . 54محمد امٌن المٌدانً , مصدر سابق , الفقرة  (1)
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بٌن التعذٌب والمعاملة غٌر  األوقاتوكما قلنا سابقا فانه من الصعب التمٌز فً بعم 

 إلىاو عادتهم  األشخاصوبخاصة فً حاالت معٌنة كتلك التً تتعلق بترحٌل بعم  اإلنسانٌة

 . اإلنسانٌةللمعاملة غٌر بلدانهم , حٌث ٌمكن ان ٌتعرضوا للتعذٌب و

من المواضٌع الهامة التً عالجتها اجتهادات هٌئات  األشخاصوٌعد موضوع ترحٌل بعم 

من  األولىنصت علٌه الفقرة  , فمن ناحٌة , وحسب ما اإلنسانلحقوق  األوربٌةاالتفاقٌة 

هذه االتفاقٌة والذي ٌقر ببعم الحقوق  إلىف المضا 9من البروتوكول رقم  1المادة 

,  إلٌهاالمضاف  األولوالحرٌات غٌر المنصوص علٌها فً االتفاقٌة , وفً البروتوكول 

, والذي دخل حٌز التنفٌذ فً  9161\1\96والذي تم التوقٌع علٌه فً سترا سبوغرغ 

دولة هو من  إقلٌمجماعٌة , من  أو)ال ٌجوز طرد اي فرد بتدابٌر فرعٌة , (9) 9116\5\2

 (. لألجانب)الطرد الجماعً من هذا البروتوكول  9حضر المادة (, كما ترعاٌاها 

 

للتعذٌب او للمعاملة الذي تم ترحٌلهم  األشخاصومن ناحٌة الثانٌة , كم قلنا , ان ٌتعرم 

دان من الدول , سواء كانت هذه البل إلٌهافً البلدان الذي سٌتم ترحٌلهم  اإلنسانٌةغٌر 

 األوربٌة. وكان موقف اللجنة  اإلنسانلحقوق  األوربٌةفً االتفاقٌة  األطراف وغٌر األطراف

ممٌزا وهاما فً هذا الخصوص , حٌث منعت طرد اي شخص او تسلٌمه اذا  اإلنسانلحقوق 

 . (2)ة نٌالمه أو اإلنسانٌةلمعاملة غٌر اكان سٌتعرم للتعذٌب او 

 

 هذهٌوجد عدد من المجامالت التً ٌمكن ان تمارس فٌها  بالكرامة : ةج ـ المعاملة الحاط

) وهو ما  األوربٌةمن االتفاقٌة  99المعاملة مثل : التمٌز العنصري وهو ما حضرته المادة 

ٌتعرم له الضحٌة  إنسنراه بالتفصٌل الحقا ( هذا من ناحٌة , ومن ناحٌة ثانٌة , ما ٌمكن 

 . (1)بحالة من الفقر المدقع طة من اهانة او حط من شانه مرتب

 

 

 

 _______________ 

 وما بعدها  65نص البروتوكول فً :المٌدانً ,وكسٌبً ,حقوق االنسان , (9)

 وما بعدها . 211عبد اللطٌف محمد ,مرجع سابق ,ص (2)

 .9111,  9الٌمانً ,السٌد ,)حماٌة حقوق االنسان فً النظام االوربً والنظام االمرٌكً (, دار العلم للمالٌٌن ,ط (1)
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ٌتعرم له الضحٌة من تجارب  ما إن اإلنسانلحقوق  األوربٌة, اللجنة  أٌضا واعتبرت

, نوع  اإلنسانلحقوق  األوربٌة االتفاقٌةطبٌة, على الرغم من غٌاب المواد تتعلق بذالك فً 

 .(9)من المعاملة الحاطة بالكرامة 

 الى ان عدم كفاٌة  إحكامهافً بعم  اإلنسانلحقوق  األوربٌةالمحكمة  أشارتكما 

الخاصة , على انه انتهاك  الظروفالمساعدة االجتماعٌة , ٌمكن ان ٌنظر الٌه , فً بعم 

 , اذا كان مثال تعوٌم التقاعد والمساعدات األوربٌةمن االتفاقٌة  1المادة  األحكام

 االجتماعٌة تعتبر غٌر كافٌة . 

 

 من االتفاقٌة (:  4) المادة  ألقسريـ منع العبودٌة والعمل  3

, وٌختلف  ألقسرياالسترقاق و العبودٌة والعمل  األوربٌةمن االتفاقٌة  9المادة  تحظره

 . الظواهرهذه  طبٌعةتطبٌق هذا الحظر حسب حسب 

ٌعنً وقوع شخص ما تحت السٌطرة  ألنهضٌق من االستعباد ,  فاالسترقاق بطبٌعته ا

ان االستعباد ٌغطً العدٌد من حاالت العمل والخدمة الخ , فً حٌن  أخرالقانونٌة لشخص 

(2) . 

, وكما مر  9من المادة  األولىفال ٌقبل حظر العبودٌة , من جهة , الذي جاء ذكره فً الفقرة 

حتى فً حالة الحرب  , اي تقٌٌد او تضٌٌق األوربٌةمن االتفاقٌة  2و 9معنا بالنسبة للمادتٌن 

من االتفاقٌة , وهو ما سنعالجه فً المطلب الثانً  95المادة  من 2التً نصت علٌها الفقرة 

 من هذا البحث , 

التً سبق ان عرفتها العدٌد من اتفاقٌات منظمة  ) العبودٌة ( األوربٌةولكن لم تعرف االتفاقٌة 

 .  الدولٌةالعمل 

حد ا امإرغ) 9من المادة  2لفقرة ا كما ال ٌجوز , من ناحٌة ثانٌة , وحسب ما نصت علٌها

المادة , وهذه  من 1(باستثناء حاالت معٌنة حددتها الفقرة على القٌام بعمل جبري او قسري

 الحاالت هً  :

 

 _______________ 

 .9111, 9طالٌمانً ,السٌد ,مصدر سابق ,  (9)

 وما بعدها  252عبد اللطٌف محمد ,مرجع سابق ,ص (2)
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المادة الخامسة من هذة االتفاقٌة ) أ ـ كل عمل قام به سجٌن ضمن الشروط التً نصت علٌها 

 او اثنىاء اطالق صراحه  المشروط .

 

ب ـ كل خدمة ذات صفة عسكرٌة , او كل خدمة بدٌلة عن الخدمة العسكرٌة ٌقوم بها 

 االشخاص الذٌت ٌابى ضمٌرهم المشاركه فً الحرب , وفً البلدان التً تسمح قانونٌا بذالك 

ٌته. االلتزمات ورفاهج ـ كل خدمة فً حالة االزمات او الكوارث التً تهدد حٌاة المجتمع  

 (.الوطنٌة العادٌة 

 

قسري ( وتعرٌفها  وجاءت  أوفقهاء القانون عن مغزى جملة  )عمل جبري  أٌضا وتساؤل

 لتجٌب عن هذا التساؤل  موضحة بان واضعً اإلنسانلحقوق  األوربٌةاجتهادات المحكمة 

المادة ما تضمنته اتفاقٌات منظمة العمل الدولٌة ,  هذهبخصوص  استلهموا األوربٌةاالتفاقٌة 

والتً دخلت حٌز التنفٌذ فً  ألقسريالخاصة بالعمل الجبري او  21وبخاصة االتفاقٌة رقم 

 .(9) 9154\6\25التً دخلت حٌز التنفٌذ فً  905. واالتفاقٌة رقم 9110\6\21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ______________________ 

والحرٌات االساسٌة والقواعد المكملة لها طبقا  اإلنسانحقوق  لحماٌة األوربٌةسرحان عبد العزٌز ,االتفاقٌة  (9)

 . 121المصرٌة ,القاهرة ,ص النهضةللمبادئ العامة للقانون الدولً ,دار 
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 االتفاقٌة (من  5الحق فً الحرٌة واألمن )المادة  -4

من االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان إلى ضمان ممارسة كل فرد لحرٌته  5تسعى المادة   

اعتقاله بشكل تعسفً مما ٌعنً بان مجاالت فرم قٌود  أوتوقٌفه  أو,وعدم حرمانه منها 

 . (9)على هذه الحرٌة او تضٌقها تبقى محدودة 

 

 االتفاقٌة حاالت الحرمان من الحرٌة وهً :من هذه  5وتبٌن الفقرة األولى من المادة 

 

 إدانته محكمة مختصة ؛  أنكان قد حبس قانونٌا بعد  إذا - أ

صادرا عن المحكمة وفقا للقانون  أمراكان قد قبم علٌه او حبس قانونا لمخالفته  إذا - ب

 او لضمان تنفٌذ التزام حدده القانون ؛ 

السلطة القضائٌة المختصة بناء على  أمامكان قد قبم علٌه او حبس لتقدٌمه  إذا - ت

أسباب معقولة لالشتباه بارتكابه جرٌمة , او عند وجود دوافع معقولة تحمل على 

 االعتقاد بضرورة منعه من ارتكاب جرٌمة او الهروب بعد ارتكابها ؛ 

إذا تعلق األمر بحبس القاصر قانونٌا لإلشراف على تربٌته او على هذا الحبس  - ث

 السلطة المختصة  أمام,ولتقدٌمه 

إذا تعلق األمر بحبس قانونً لشخص ٌخشى ان ٌنشر مرضا معدٌا او لمعتوه او  - ج

 لمدمن على الخمر او على المخدرات او المتشرد .

حبسه قانونٌا لمنعه من دخول اقلٌم دولة  أوإذا تعلق األمر بالقبم على شخص  - ح

 ه بطرٌقة غٌر مشروعة او التخاذ إجراءات إلبعاد شخص او تسلٌم

من االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان  5من المادة  5,9,1,2وتوضح الحقا الفقرات 

 الضمانات التً ٌجب مراعاتها حٌن ٌتم حرمان شخص من حرٌته وهذه الضمانات هً : 

 

 

 

 

 ______________________ 

 . 196, صمصدر سابق محمد امٌن المٌدانً , (9)
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 حق الشخص المحرم من حرٌته بمعرفة أسباب هذا الحرمان :   - أ

 من االتفاقٌة األوربٌة  5من هذه المادة  2وهو ما نصت علٌه الفقرة 

وهذا الحق هو من الحقوق األساسٌة التً من المفروم ان ٌتمتع بها الفرد فً            

ٌة التً تشكل " النظام المجتمع األوربً ,بل ان هذا الحق هو عنصر من العناصر األساس

 . (9)العام الدٌمقراطً األوربً " 

 

اجتهدت هٌئات االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان من جهتها على تعرٌف هذا الحق          

والتركٌز علٌه . فكل فرد فً نظر هذه الهٌئات  هو أصال حر وبرئ إلى ان تثبت ادانته 

,ومن حقه ان ٌطلع على األسباب التً قد تؤدي إلى حرمانه من هذه الحرٌة هذا من جهة 

حق للفرد ان ٌطعن فً األسباب التً حرمته من حرٌته , وهو ما أشارت ,ومن جهة ثانٌة ٌ

. وٌعد هذا الطعن (2)5/99/9119الٌه المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان فً حكمها تارٌخ 

 اصال من حقوق الدفاع التً ٌتمتع بها كل متهم .

 

 وٌستفٌد عادة من حق االطالع على أسباب الحرمان من الحرٌة :   

: المتهم بارتكابه لجرٌمة ما ,كالموقوفٌن مثال بتهمة "اإلرهاب" وهذا ما  الموقوف -

 10أكدت علٌه المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان فً القضٌة المعروضة علٌها بتارٌخ 

, والتً تتعلق بأٌرلندٌٌن تم توقٌفهم بتهمة اإلرهاب بأٌرلندا عمال  (1) 9110/ 1/ 

 طوارئ فً اٌرلندا الشمالٌة . الخاص بحالة ال 9141بإحكام قانون 

لتحقق من هوٌته او ألسباب أمنٌه وهذا ما أكدته المحكمة األوربٌة فً :  ونالموقوف -

 9141/ 9/ 91حكمها 

 

 

 

 __________________ 

, مجلة رواق عربً ( ٌصدرها مصدر  اإلنسانلحقوق  األوربٌةمفهوم المجتمع الدٌمقراطً )فً االتفاقٌة  (9)

                               . 2009, 22,القاهرة ,العدد  اإلنسانالدراسات لحقوق 
                                              . 906سرحان عبد العزٌز , المصدر السابق ,ص (2)
 .           690,ص 61, الفقرة  خطوط توجٌهٌة حول حماٌة ضحاٌا أعمال اإلرهاب  (1)
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بٌه وهم كل االور من االتفاقٌة 5: الذٌن ذكرتهم الفقرة األولى من المادة الموقوفون  -

من قبم علٌه او حبس قانونٌا لمخالفه امرأ صادرا عن المحكمة وفقا للقانون او 

لطة لضمان تنفٌذ التزام حدده القانون او من قبم علٌه او حبس لتقدٌمه أمام الس

القضائٌة المختص بناء على أسباب معقولة  لالشتباه بارتكابه جرٌمة او عند وجود 

دوافع معقولة تحمل على االعتقاد بضرورة منعه من ارتكاب جرٌمة او الهروب بعد 

ارتكابها ؛القاصر قانونٌا لإلشراف على تربٌته او على هذا الحبس ,ولتقدٌمه أمام 

ان ٌنشر مرضا معدٌا ,او لمعتوه ,او لمدمن على السلطة المختصة ؛او شخص ٌخشى 

؛او شخص لمنعه من دخول إقلٌم دولة  (9)الخمر او على المخدرات ,او المتشرد 

بطرٌقة  غٌر مشروعة ,او لبعاده او لتسلٌمه .وٌتضح لنا بهذا الشكل بان احترام حق 

لقضاٌا ٌشمل ا حرٌتهقد تؤدى لحرمانه من  التًكل شخص باالطالع على األسباب 

.وهو ما أكدت علٌة قرارات وأحكام الهٌئات األوروبٌة لحقوق  أٌضاالجنائٌة والمدنٌة 

اإلنسان وبخاصة فً حق األشخاص المهددٌن با لتسلٌم لى دول سبق ان طالبت 

بتسلٌمهم ,او  األشخاص المهددٌن بالطرد من دولة طرف فً االتفاقٌة األوروبٌة , او 

والمحتجزٌن فً مصحات عقلٌة وهو ما أشارت إلٌه  المرضى المصابٌن با لجنون

 29/2/9110المحكمة االوربٌىة لحقوق اإلنسان فً تارٌخ 
(2)

. 

 

10/1/9110وأوضحت أخٌرا المحكمة األوربٌة ,وبتارٌخ  -
(1)

,الشروط األساسٌة التً 

 ٌجب أن ٌتمتع بها الفرد المحروم من حرٌته ,وهً :

 ٌجب ان ٌطلع المتهم على أسباب توقٌفه فً اقرب مهلة ممكنة .  -9

 ٌجب ان ٌطلع المتهم على أسباب توقٌفه والتهم الموجهة الٌه . -2

وٌجب ان ٌطلع المتهم على هذه األسباب بلغه ٌفهمها .)وهو ما سنراه الحقا حٌن  -1

 سنتطرق للضمانات القضائٌة للمتهم(

 

 

 

 _______________ 

          .255المٌدانً ,مصدر سابق , صمحمد امٌن  (9)

عبد الغفار ,مصطفى , ضمانات حقوق االنسان على المستوى االقلٌمً ,منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق  (2)

 . 2001االنسان ,أطروحات جامعٌة ,القاهرة ,

 .56سرحان , عبد العزٌز , مصدر سابق ,ص (1)
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,وحقه فً ان تتم محاكمته فً حق الشخص المقبوض علٌه بتقدٌمه فورا أمام قاض  - ب

:وهو ما نصت  اقرب فرصه ,او حقه فً اإلفراج عنه إثناء سٌر اإلجراءات القضائٌة

 من االتفاقٌة األوروبٌة . 5من هذه المادة 1علٌه الفقرة 

حددت من جهتها اجتهادات هٌئات االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان األشخاص الذٌن 

,وهم كل من الموقوف على 1  الضمانات التً تقدمها هذه الفقرةٌمكن ان ٌستفٌدوا من 

ذمة التحقٌق ,والموقوف بشكل مؤقت واستبعدت من هذه الضمانات كل موقوف بقصد 

ترحٌله ,او طرده ,او الموقوف بشكل مؤقت والذى ٌكمل ,فً نفس الوقت ,عقوبة 

 .(9)سجنه 

 

 

"فورا" لظروف كل قضٌة على  وتركت هذه المحكمة من جهة ثانٌة تحدٌد كلمة     

. ولو تفحصنا ملٌا اجتهادات هٌئات  (2) 22/5/9111حدة كما جاء فً قرارها تارٌخ 

االتفاقٌة األوربٌة لوجدنا بان اللجنة األوربٌة لحقوق اإلنسان قد قررت وحتى عام 

, ان عدم تقدٌمه الموقف أمام قام خالل مهلة أربعة أٌام فٌما ٌتعلق بالقضاٌا  9111

ال الجزائٌة المتعلقة بالحق العام  ومهلة خمسة اٌام المتعلقة بالظروف االستثنائٌة , ال 

من االتفاقٌة األوربٌة  5من المادة  1ٌعد مخالفا لكلمة " فورا " التً جاءت فً الفقرة 

,اجتهدت المحكمة األوربٌة و لحقوق اإلنسان ,بأحد  9111وجاءت الحقا اي بعد عام 

  (1) 9111/ 99/  21قراراتها تارٌخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 _____________________ 

فكرة نشأة انشاء محكمة دولٌة لحقوق االنسان فً ضوء مركز الفرد فً القانون الدولً واما المحاكم الدولٌة  (9)

 .9166, 129,مجلة مصر المعاصرة ,القاهرة عدد 

 . 2006لبنان ناشرون , بٌروت ,, مكتبة  9زانغً , كلودٌو ,الحماٌة الدولٌة لحقوق االنسان , ط (2)

 .105محمد امٌن المٌدانً ,مصدر سابق , ص (1)



- 19 - 

من  1وبحثت هٌئات االتفاقٌة األوربٌة فً كلمة )قام ( التً نصت علٌها الفقرة     

من هذه االتفاقٌة والذي ٌجب ان ٌتحلى ,حسب اجتهادات هذه الهٌئات  5المادة 

,باالستقاللٌة والنزاهة ,وان ٌستمع القاضً شخصٌا للشخص الموقوف ,وان ٌبحث 

على كل المعاٌٌر القانونٌة التً تتعلق  فً األسباب التً تبرر توقٌفه وان ٌعتمد

 . (9)بمبررات التوقٌف من عدمه 

 

حق كل شخص محروم من حرٌته فً ان ٌقدم طعنا قضائٌا للفصل فً اقصر  -ج

من االتفاقٌة  5من هذه المادة  9وهو ما نصت علٌه الفقرة  مهلة فً شرعٌه حبسه :

  األوربٌة 

النظر عن التهم الموجه الٌه , او الهٌئة ٌجوز لكل شخص ان ٌتمتع بهذا الحق بغم 

بصفة العمومٌة ,وهذا من  9القضائٌة التً أصدرت الحكم بحقه . وتتصف هذه الفقرة 

 جهة .وتتصف باالستقاللٌة من جهة ثانٌة . 

 

صفة العمومٌة ألنها تشمل كل الموقوفٌن الذٌن اشرنا الٌهم حٌن بحثنا  9للفقرة       

من االتفاقٌة األوربٌة , وتأتً صفة االستقاللٌة من كونها ال  5 من المادة 2فً الفقرة 

, بمعنى اخر ٌمكن ان ٌحتج  5ترتبط بشكل مباشر بالفقرة األولى من هذه المادة 

 . (2)بمخالفتها حتى ولو لم ٌكن هناك اي انتهاك او مخالفة للفقرة االولى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________ 

 .  295المرجع السابق ,صالمٌدانً ,محمد امٌن  (9)

 .210سرحان ,عبد العزٌز ,مصدر سابق ,ص (2)
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من االتفاقٌة االوربٌة على ضوء  5من المادة  9اما اذا بحثنا فً مضمون هذه الفقرة 

لنا بان هناك تفرٌق بٌن  لٌتضحقرارات الهٌئات االوربٌة لحقوق اإلنسان وإحكامها , 

فٌجوز مثال للشخص   المحاكمان ٌكون الطعن قد قدم الى محاكم ادارٌة او غٌرها من 

المحروم من حرٌته ان ٌقدم طعنا فً حالت صدور الحكم من المحاكم اإلدارٌة فقط , 

أما اإلحكام الصادرة عن المحاكم األخرى فتبقى مشابهة لإلحكام التً تحرم الشخص 

.كما ٌجب التفرٌق بٌن  5من المادة  2ته تعرضنا الٌها حٌن بحثنا فً الفقرة من حرٌ

القرارات القضائٌة التً تنص على توقٌف شخص ما ,او تلك التً تنص على القبم 

من  9علٌه بعد اطالق سراحه .ٌمكن ان نصنف اذا الطعن الذي نصت علٌه الفقرة 

تصاص المحاكم الذي اصدرت احكامها بانها نسبٌة لكونها تتعلق اساسا باخ 5المادة 

خاصة بالحرمان من الحرٌة وطبٌعة هذا الحرمان ومداه وشكله , كما جاء فً قرار 

 .( 9) 91/6/9119المحكمة األوربٌة لحقوق االنسان بتارٌخ 

 

وأوضحت احكام المحكمة االوربٌة لحقوق اإلنسان , من جهة ثانٌة بانه ٌجب     

 التوسع بمفهوم" الطعن ". 

وتطرقت إلى مفهوم " شرعٌة الحبس " , موضحة بأنه ٌجب احترام هذه الشرعٌة من 

ناحٌة الشكل والمضمون أٌضا كا لتأكد من األسباب التً حدت بمحكمة ما لتوقٌف 

شخص ما بسبب مثال حالة الجنون التً إصابته كما فً حكم المحكمة األوربٌة لحقوق 

 . (2) 5/99/9119اإلنسان , تارٌخ 

 

وفصلت اخٌرا هٌئات االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان فً عبارة " فً اقصر     

مهلة" على انها تفسر على ضوء كل قضٌة على حدت ٌمكن ان تعرم علٌها , كما 

 .( 1) 29/90/9116جاء ذلك فً القضٌة التً عرضت على هذه الهٌئات بتارٌخ 

بالتعوٌم : وهو ما نصت علٌه  5 حق الشخص ضحٌة القبم علٌه بشكل ٌخال المادة –د 

 من االتفاقٌة األوربٌة .  5من هذه المادة  5الفقرة 

 

 

 ________________________ 

شحادة ,موسى مصطفى , )مبدأ حق االنسان فً محاكمة عادلة فً المنازعات وتطبٌقاتها فً احكام مجلس الدولة  (9)

  2009سبتمبر 21,السنة  2, جامعة الكوٌت ,العدد الفرنسً والمحكمة االوربٌة لحقوق االنسان (, مجلة الحقوق 

 .  906, 11المرجع السابق ,فقرة محمد ,امٌن المٌدانً  (2)

 . 611,ص  22, فقرة المرجع السابق , عبد العزٌز سرحان  (1)
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طً حق تعوٌم االنتهاكات التً ٌمكن ان تقوم بها دولة طرفا فً هذه االتفاقٌة للفقرات ٌغ   

. وٌشمل هذا الحق أٌضا االنتهاكات التً ٌمكن ان ترتكبها هذه  5من المادة  9الى  9من 

 . (9)الدول لقوانٌنها الوطنٌة 

 

اذا لم ٌتم توقٌف شخص ما من دون ان ٌعرف أسباب توقٌفه ,او حرمانه من  ٌتضح لنا بانه

حرٌته , او لم ٌتم تقدمٌه فورا اما قام ,او محاكمته فً اقصر فترة ,او اذا تم منعه من ان 

ٌقدم طعنا فً شرعٌة حبسه , جاز وقتها ان ٌتقدم بشكواه الى المحكمة األوربٌة لحقوق 

 ً سنراها الحقا (, وان تحكم هذه األخٌرة بالتعوٌم له .اإلنسان ) وحسب الشروط الت

 

 (: 4من البروتوكول رقم  4-2حرٌة التنقل )المواد  -5

المضاف الى اتفاقٌة حماٌة حقوق اإلنسان  9من البروتوكول رقم  9- 2تبحث المواد من 

إلطراف فٌه والحرٌات األساسٌة والذي سبق ان اشرنا اله فً حرٌة التنقل داخل اقلٌم الدول ا

 , ومنع طرد األجانب من هذه األقالٌم .

 

وكما هو واضح من مواد هذا البروتوكول فان هذه الحرٌة تشمل مواطنٌن هذه الدول وكذلك 

األجانب والمهاجرٌن والعمال والمقٌمٌن على إقلٌمها بشكل قانونً ونظامً , هذا من ناحٌة 

م هذه الدول اإلطراف وأجواءها الجوٌة .كما تغطً هذه الحرٌة , من جهة ثانٌة , ار (2)

لهذه الحرٌة على النحو  9وحدودها البحرٌة , من ناحٌه ثانٌة . وتعرم البروتوكول رقم 

 التالً : 

 

 

 

 

 __________________________ 

 . 210زانغً ,كلودٌو ,مصدر سابق ,ص (9)

 . 211زانغً ,كلودٌو ,مصدر سابق ,ص (2)
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من البروتوكول  2تنص الفقرة األولى من المادة حرٌة التنقل واختٌار محل اإلقامة :  - أ

على حرٌة التنقل لكل شخص ٌتواجد " بشكل نظامً " على اقلٌم دولة طرف  9رقم 

 فً هذا البروتوكول وعل حقه فً اختٌار "محل إقامته" .

وٌتضح لنا بذلك بان حرٌة التنقل مرتبطة بالتواجد بشكل نظامً ,وهذا ٌخص 

األجانب المتواجدٌن على اقالٌم الدول اإلطراف فً هذا البروتوكول ,مما ٌستثنى 

بالتالً كل والمتواجدٌن بشكل غٌر نظامً كالداخلٌن فً اقالٌم هذه الدولة بشكل سري 

ذن باإلقامة هذا من ناحٌة ,وتخضع حرٌة , او من لٌس لدٌه اوراق قانونٌة او اإل

التنقل من جهة ثانٌة للقٌود والتضٌقات التً ٌمكن ان تنال منها والتً نصت علٌها 

 وهذه القٌود والتضٌقات هً :  9من البروتوكول رقم  2من المادة 1الفقرة 

ال ٌجوز ان تخضع ممارسة هذه الحقوق لقٌود اخرى غٌر تلك التً ٌنص علٌها  -1"

قانون وتشكل تدابٌر ضرورٌة فً مجتمع دٌمقراطً ولحماٌة األمن الوطنً او ال

السالمة العامة او حماٌة النظام العام او الوقاٌة من الجرائم الجنائٌة او حماٌة الصحة 

 أو اآلداب او حماٌة حقوق اآلخرٌن وحرٌاتهم" 

ت جدٌدة ٌنص من هذا البروتوكول لتضٌف تضٌقا 2وتأتً الفقرة الرابعة من المادة 

علٌها قانون الدول األطراف فٌه على حرٌة التنقل واختٌار محل اإلقامة " والمطبقة 

فً بعم المناطق المحددة " وذلك لمبررات "المصلحة العامة فً مجتمع دٌمقراطً 

. " 

واذا كانت مبررات المصلحة العامة فً مجتمع دٌمقراطً قد جاء ذكرها فً بعم    

 . (9)وربٌة لحقوق اإلنسان مواد االتفاقٌة األ

 

(؟ ومن جدٌد عاد الفقه القانونً فإننا نتساءل عن مغزى عبارة )بعم المناطق المحددة       

األوربً لٌوضح بأنها المناطق التً ٌحظر الدخول إلٌها من دون موافقة الدولة مثل "المناطق 

تبررها "المصلحة العامة فً العسكرٌة " التً ٌخضع التنقل فٌها لقٌود قانونٌة ,كما ٌجب ان 

 مجتمع دٌمقراطً" .

 

 

 
 ________________________ 

محمد امٌن المٌدانً : )) مفهوم "المجتمع الدٌمقراطً" فً االتفاقٌة االوربٌة لحقوق االنسان (( مجلة    (9)

. )الحقا  2009, 29)رواق عربً ( ٌصدرها مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان ,القاهرة العدد

 :المٌدانً ,المجتمع الدٌمقراطً(.
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من البروتوكول  2من المادة  2فل الفقرة تكحق كل فرد مغادرة اي بلد بما فٌه بلده :  - ب

هذا الحق ,ولكنه ٌخضع كحق التنقل للقٌود والضٌقات التً نصت علٌها الفقرة  9رقم 

  .من هذا البروتوكول  2من المادة  1

 

من البروتوكول  1تحظر الفقرة األولى من المادة حق كل فرد فً البقاء فً بلده :  -ج

اٌا دولة طرف فً االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان من طرد إي فرد او إفراد رع 9رقم 

هذه الدولة .مما ٌعنً بان هذه االتفاقٌة ال تمنع فً المقابل ,من طرد األجنبً بشكل فردي 

 9من البروتوكول رقم  9الن الطرد الجماعً لألجانب محظور عمال بنص المادة ( 9)

 الذي ٌحظر الطرد الجماعً لألجانب .

 

الشكل بان االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان تجٌز طرد األجنبً او ترحٌله إلى ونرى بهذا 

بلده ,وال ٌحول دونه ودون هذا الطرد اال مخالفة مواد اخرى من هذه االتفاقٌة مثل المادة 

 من هذه االتفاقٌة وهذا ما سنراه الحقا . 1, وهذا ما سبق ان اشرنا إلٌه سابقا او المادة  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________ 

 وما بعدها . 44نص البروتوكول فً :المٌدانً ,وكسٌبً ,حقوق االنسان ,ص (9)
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ولكن تضمن هذه االتفاقٌة األوربٌة ,من جهة ثانٌة حق األجنبً المقٌم بشكل قانونً 

ونظامً على اقلٌم دولة طرف فٌها ,وذلك عمال بما نصت علٌه الفقرة األولى من المادة 

المضاف إلى اتفاقٌة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة  4األولى من البروتوكول رقم 

, ودخل حٌز التنفٌذ فً  22/99/9119اسبورغ بتارٌخ والذي تم اعتماده فً ستر

 , حٌث تنص على ما ٌلً:  (9) 9/99/9111

 

ال ٌجوز إبعاد األجنبً المقٌم بصفة نظامٌة فً إقلٌم دولة اال تنفٌذا لقرار صدر وفقا  -9

 للقانون وٌحق له ما ٌلً : 

 عرم األسباب التً تبرر إبعاده  - أ

 عرم قضٌته  - ب

ذلك أمام السلطة المختصة او من تعٌنه او تعٌنهم هذه وتوكٌل من ٌمثله خصٌصا ل - ت

 السلطة 

 

من البروتوكول رقم  1من المادة  2أكدت الفقرة حق كل فرد فً الدخول الى بلده :  –د 

حق كل فرد فً الدخول الى البلد الذي هو من رعاٌاه مما ٌعنً بأنه ال ٌجوز لرعاٌا  9

الدول األخرى الدخول إلى هذا البلد اال بعد القٌام باإلجراءات المتعارف علٌها فً مثل 

عبور البلد ... الخ وهذا هذا الخصوص مثل : الحصول على تأشٌرة دخول او السماح ب

ٌقودنا الى اإلشارة لغٌاب حق أساسً من حقوق اإلنسان فً االتفاقٌة األوربٌة لحقوق 

 . (2)اإلنسان اال وهو )حق اللجوء( 

 

ولكن سمحت اجتهادات هٌئات االتفاقٌة األوربٌة بإٌجاد حل لغٌاب هذا الحق من بٌن    

الحقوق التً نصت علٌها ,حٌث إنها أجازت بدخول األجانب وإقامتهم على أراضً الدول 

,وهذا ما  1والمادة  1اإلطراف فً هذه االتفاقٌة تجنبا لمخالفة بعم موادها مثل : المادة 

 التً تمنع التمٌٌز .99المادة او سنراه الحقا ,

 

 ____________________ 

 وما بعدها . 41نص البروتوكول فً :المٌدانً ,وكسٌبً ,حقوق االنسان ,ص (9)

من  99جاء النص على حق اللجوء فً العدٌد من الصكوك الدولٌة و اإلقلٌمٌة لحماٌة حقوق اإلنسان :المادة  (2)

من االتفاقٌة االمرٌكٌة لحقوق االنسان لعام  22من المادة  4الفقرة , 9191االعالن العالمً لحقوق االنسان لعام 

من  21, المادة  9119من المٌثاق االفرٌقً لحقوق االنسان والشعوب لعام  92من المادة  1,الفقرة  9161

 .2009المٌثاق العربً لحقوق االنسان لعام 
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 المطلب الثانً

 التفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان الحق فً احترام الحٌاة الخاصة والعائلٌة فً ا

سنتعرف بداٌة على مختلف جوانب احترام هذه الحٌاة لنتطرق بعدها إلى الحق فً الزواج 

 االتفاقٌة ( : من 8احترام الحٌاة الخاصة والعائلٌة وحرمة المسكن والمراسالت )المادة 

بٌة لحقوق اإلنسان من االتفاقٌة األور 1ٌشمل هذا االحترام عدة جوانب تغطٌها المادة 

 :  (9)وهً

 

احترام الحٌاة الخاصة : ٌقصد بالحٌاة الخاصة ,حسب الفقه القانونً األوربً والعدٌد  - أ

من اجتهادات هٌئات االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان كل ما ٌتعلق بالصحة العامة 

,والمعتقدات الدٌنٌة والخلقٌة ,والحٌاة العائلٌة والشخصٌة ,والحٌاة الجنسٌة )والمقصود 

 . نسٌن( وعالقات الصداقة , والعالقات بٌن األفراد هنا الشواذ من الج

من االتفاقٌة األوربٌة االعتداء على حرمة هذه الحٌاة الخاصة  1فال ٌجوز,حسب المادة 

 1من هذه المادة  2,وال أن تتدخل السلطات العامة فٌها إال وفقا لما نصت علٌه الفقرة 

والمخالفات التً تنال من الحقوق  )وهو ما سنراه بالتفصٌل الحقا حٌن التعرم للقٌود

 والحرٌات المنصوص علٌها فً هذه االتفاقٌة األوربٌة (.

 

ٌعد احترام هذه الحٌاة من أهم الحقوق التً نصت علٌها احترام الحٌاة العائلٌة :  - ب

االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان .وصدرت العدٌد من اجتهادات هٌئات االتفاقٌة 

ان التً تؤكد على أهمٌة هذا الحق وتسهر على حماٌته ,هذا من األوربٌة لحقوق اإلنس

جهة, وساعدت هذه االجتهادات من جهة ثانٌة ,على تصوٌب األوضاع المتعلقة 

 بمضمون هذا الحق وطبٌعته . 

 

 

 _________________________ 

من  99جاء النص على حق اللجوء فً العدٌد من الصكوك الدولٌة و اإلقلٌمٌة لحماٌة حقوق اإلنسان :المادة  (9)

من االتفاقٌة االمرٌكٌة لحقوق االنسان لعام  22من المادة  4, الفقرة 9191االعالن العالمً لحقوق االنسان لعام 

من  21, المادة  9119االنسان والشعوب لعام  من المٌثاق االفرٌقً لحقوق 92من المادة  1,الفقرة  9161

 .  2009المٌثاق العربً لحقوق االنسان لعام 
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ومن بٌن القضاٌا التً عرضت على هٌئات االتفاقٌة األوربٌة : قضاٌا األوالد الطبٌعٌٌن وما 

إذا كانت عالقتهم مع أمهاتهم العز باء تشكل نوع من الحٌاة الخاصة ؟ وكان اجتهادات هذه 

, بأن 9141/ 6/  91ئات واضحة حٌث أكدت المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان تارٌخ الهٌ

من هذه  1( وان المادة  تفرق بٌن )العائلة القانونٌة ( و )العائلة الطبٌعٌةاالتفاقٌة األوربٌة ال

االتفاقٌة تحظر التمٌٌز القائم على المولد وبالتالً ال ٌخضع التمتع بالحقوق التً تقررها 

 .(9)ٌها ألي تمٌٌز وتحم

 

أوضح الفقه القانونً األوربً بأن )المراسالت( مفهوم واسع ولكنه حماٌة المراسالت :  –ج 

ربطه أساسا بنوعٌن من المراسالت : المكالمات الهاتفٌة والمرسالت الكتابٌة على مختلف 

 أنواعها. 

صت على المكالمات بأن التن 6/1/9141وأوضحت المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان بتارٌخ 

. ومن الواضح الٌوم بان (2)الهاتفٌة ٌعد تدخال فً الحٌاة الخاصة وانتهاكا لحماٌة المراسالت 

عملٌات التنصت على المكالمات الهاتفٌة او المراسالت االلكترونٌة تتم تحت غطاء مكافحة 

االتفاقٌة اإلرهاب .ولكن ذلك ال ٌعفً السلطات العامة فً مختلف الدول األطراف فً 

األوربٌة من ضرورة احترام المراسالت على اختالف أنواعها وحماٌتها ,وان تتم التدخالت 

 من االتفاقٌة األوربٌة . 1من المادة  2وفق ما نصت علٌها الفقرة 

 

إن قلة اجتهادات هٌئات االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان بخصوص حرمة المسكن :  –د 

ته وال تقلل من أهمٌتها وما أتٌح لهذه الهٌئات من فرص للنظر فً حرمة المسكن ال تنفً حرم

بعم القضاٌا المتعلقة بهذه الحرمة ٌوضح مثال بأنه ال ٌجوز طرد أصحاب البٌوت من 

بٌوتهم او منعهم من العودة إلٌها وأصدرت اللجنة األوربٌة لحقوق اإلنسان قرارا بوقوع 

نتٌجة طرد القبارصة الٌونانٌٌن من منازلهم وحرمانهم من االتفاقٌة األوربٌة  1مخالفة للمادة 

  .(1)من العودة إلٌها 

 

 ______________________ 

عبد اللطٌف خٌر الدٌن ,اللجنة االوربٌة لحقوق االنسان ودورها فً تفسٌر وحماٌة الحقوق والحرٌات االساسٌة  (9)

 .  9119, 211لالفراد والجماعات , الهٌئة المصرٌة العامة للكتب القاهرة ,ص 

 . 210عبد اللطٌف خٌر الدٌن ,مصدر سابق ,ص (2)

 .211عبد اللطٌف خٌر الدٌن ,مصدر سابق ,ص (1)

 



- 27 - 

 من االتفاقٌة (: 12الحق فً الزواج )المادة  – 2

كرست االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان كما هو الحال بالنسبة للعدٌد من الصكوك الدولٌة 

المضاف إلى  4( مادة خاصة بالزواج؛ وجاء البروتوكول رقم 9واإلقلٌمٌة لحقوق اإلنسان )

,ودخل حٌز  22/99/9119هذه االتفاقٌة األوربٌة والذي تم التوقٌع علٌه فً ستراسبوغ فً 

على المساواة بٌن الزوجٌن ,حٌث نص على  5,لٌؤكد فً مادته  (9) 9/99/9111التنفٌذ فً 

واة فً الحقوق والمسؤولٌات ذات الطابع المدنً ما ٌلً :)ٌتمتع الزوجان فٌما بٌنهما بالمسا

وفً عالقتهما مع أوالدهما الشرعٌٌن, وذلك وقت الزواج وبعد فسخه ,وال تمنع هذه المادة 

وكما أنها أخرجت من دائرة الحماٌة ( .تدابٌر الضرورٌة لمصلحة األطفال الدول من اتخاذ ال

الشواذ من ذكور وإناث . ولكنهما قبلت فً  من االتفاقٌة األوربٌة 92التً نصت علٌها المادة 

المقابل الشكاوى التً تقدم بها مخنث انتهك حقوقه  , واعتبرت بأن رفم السماح للسجٌن 

, كا  (2) 92بالزواج كنوع من أنواع الحد من ممارسة الحق فً الزواج ال ٌعد انتهاكا للمادة 

, ان الحد من ممارسة الحق  1/9110/ 24اعتبرت المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان بتارٌخ 

فً الزواج تبعا لبعم القوانٌن ال ٌعد تعدٌا على هذا الحق وال إفراغه من مضمونه اذا تعلق 

 . (1)األمر بطلب ممارسة هذا الحق من طرف شخصٌن من جنس واحد 

تفاقٌة من اال 92ولم تفصل هٌئات االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان فٌما اذا كانت المادة     

األوربٌة , تحمً أٌضا الحق فً عدم الزواج ,ولكنها أكدت على ما لم تنص علٌه هذه 

أوضحت  واالتفاقٌة إال وهً )حرٌة االختٌار( التً ٌجب ان ٌتمتع بها طرفً عقد الزواج 

 (9)هذه الهٌئات بأن )حق الزواج( الذي نصت علٌه هذه المادة ال ٌتضمن )الحق فً الطالق ( 

هة ثانٌة , بأن وجود األطفال هو نتٌجة طبٌعٌة للزواج ,ولكن هذا ال ٌعنً بان وترى من ج

 )العائلة ( القدرة على اإلنجاب هً القصد من الزواج . فقد أوضحت هٌئات االتفاقٌة بان مفهوم

ٌشمل تبنً األطفال ولٌس بالضرورة إنجابهم ,وان عقم احد الزوجٌن ال ٌشكل بحد ذاته سببا 

 . (5)مبطل للزواج 

 

____________________ 

من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة  21من االعالن العالمً لحقوق االنسان ,والمادة  96مثل المادة  (9)

من اعالن  5والمادة  9161من االتفاقٌة االمرٌكٌة لحقوق االنسان لعام  94, والمادة 9166والسٌاسٌة لعام 

 . 9110االسالم لعام القاهرة حول حقوق االنسان فً 

 وما بعدها . 41نص هذا البروتوكول فً :المٌدانً ,وكسٌبً ,حقوق االنسان ص   (2)

 9166بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة لعام  من العهد الدولً الخاص  21من االعالن العالمً لحقوق االنسان ,والمادة  96المادة  (1)

                  .906ابو الوفا ,احمد ,مصدر سابق ,ص (9)

 906,منشورات مركز المعلومات و التاهٌل لحقوق االنسان ,ص 9ترجمة فً الحماٌة الدولٌة لحقوق االنسان ,ط   (5)

,2006 
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 المبحث الثانً

 المحكمة األوروبٌة لحقوق اإلنسان

ٌعتبر مجتمع أوربا الغربٌة المجتمع الدولً النموذجً فً تنظٌم وتطبٌق واحترام وحماٌة حقوق اإلنسان , 

ك إلى الجدٌة واألمانة فً جمٌع المراحل التارٌخٌة التً مرت بها أوربا , فقد اكتوت هذه الدول وٌرجع ذل

بنار الحرب , وكان المدخل الطبٌعً لحٌاة السلم واألمن بعد تلك الحروب , هو إقامة الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة 

 Les libertes سٌة, عن طرٌق وضع األسس القوٌة لصٌانة واحترام حقوق اإلنسان وحرٌاته األسا

Fondamentales  9150, ومن أجل هذا أنشئت االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسانLa 

Convention europeenne des droits de L homme النموذج األكثر تقدما   , التً تعد

على المستوى العالمً فً مجال حماٌة حقوق اإلنسان , وعنوانا على التقدم فً أسالٌب التقاضً الدولٌة , 

وحسم المنازعات فً مٌدان حقوق اإلنسان , وتشكل المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان حجر الزاوٌة فً 

نشأته االتفاقٌة للعمل على تعزٌز واحترام حقوق صرح االتفاقٌة , باعتبارها الجهاز القضائً الذي أ

اإلنسان األوربً , وألهمٌة المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان لكونها أحد أهم آلٌات الرقابة فً االتفاقٌة 

 : األوربٌة لحقوق اإلنسان فسوف نعرم لها فً عدة مطالب على النحو التالً

 

 المطلب األول

 اتشكٌل المحكمة واختصاصها وعمله

 اوال : تشكٌل المحكمة 

تتكون المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان , من عدد من القضاة ٌساوي عدد الدول األعضاء 

, وال ٌجوز أن ٌكون من بٌن قضاتها أكثر من  Le conseil Europe فً مجلس أوربا

قام واحد ٌحمل جنسٌة إحدى هذه الدول , وٌتم اختٌار القضاة من بٌن قائمة من األشخاص 

تحددها حكومات الدول األعضاء , وذلك من خالل القائمة المقدمة من أعضاء مجلس أوربا , 

سٌته .وتتبع ذات الطرٌقة حٌث ٌقوم كل عضو بترشٌح ثالث أشخاص اثنان منهم ٌحمالن جن

فً تكملة عدد أعضاء المحكمة , فً حالة قبول أعضاء جدد فً مجلس أوربا , حٌث ٌترتب 

على ذلك ارتفاع عدد أعضاء المحكمة , لالرتباط بٌن عدد أعضاء مجلس أوربا , وعدد 

د التً القضاة الذٌن تتكون منهم المحكمة , وأٌضا تتبع ذات الطرٌقة السابقة فً ملء المقاع

 .( 1) تشعر

 

                                                           

 88، ص 1989،  1محمد امين الميداني ، النظام االوروبي لحماية لحقوق االنسان ، دار البشير ، عمان ، ط (1)
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لمدة تسع سنوات , وٌجوز إعادة انتخابهم بعد انتهاء هذه المدة ,  jugesوٌتم انتخاب القضاة 

والقاضً الذي ٌتم انتخابه بدال من قام آخر لم تكتمل مدة والٌته ٌكمل هذه المدة .وتقوم 

المحكمة بانتخاب رئٌسها ونائب الرئٌس , وٌكون ذلك لمدة ثالث سنوات , ولكن ٌجوز إعادة 

 . (1)انتخابهم من جدٌد

سبعة قضاة , تنظر كل منها فً عدد   فً المحكمة عدة دوائر , كل منها تتكون منوٌوجد 

من القضاٌا , وٌدخل فً تشكٌل الدائرة القاضً الذي ٌحمل جنسٌة الدولة الطرف فً النزاع 

, فإذا لم ٌكن هناك قام ٌحمل جنسٌة هذه الدولة , تختار شخصا ٌجلس فً الدائرة التً 

ا , أما باقً أسماء القضاة الذٌن تتكون منهم الدائرة , فٌتم تعٌٌنهم تنظر النزاع بصفته قاضٌ

بطرٌق القرعة التً ٌجرٌها رئٌس المحكمة قبل البدء فً نظر الدعوى . وٌشترط فً القضاة 

أن ٌتمتعوا بأعلى درجات السمعة األدبٌة , وأن تتوافر فٌهم الشروط الالزمة لتولً الوظائف 

 . (1)القضائٌة الكبرى

وم المحكمة أٌضا باختٌار مسجلها , وٌختلف وضعه هنا عن وضع سكرتٌر اللجنة وتق

األوربٌة لحقوق اإلنسان الذي ٌعٌنه السكرتٌر العام لمجلس أوربا , وإن كان على رئٌس 

 المحكمة أن ٌطلب رأي السكرتٌر العام قبل أن تنتخب المحكمة مسجلها .

ثنٌن فرٌق من الموظفٌن المعٌنٌن من قبل وتنتخب المحكمة أٌضا نائب المسجل وٌعاون اال

 . (2)السكرتٌر العام لمجلس أوربا وبموافقة رئٌس المحكمة أو المسجل

 

 ثانٌا : اختصاص المحكمة

 L interpretation de laٌمتد اختصاص المحكمة لكل القضاٌا التً تتعلق بتفسٌر

convention وتطبٌق االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسانLa convention 

europeenne des  droits de l home والتً تحال إلٌها من قبل الدول األعضاء

 .(3)المتعاقدة أو من قبل اللجنة األوربٌة لحقوق اإلنسان

وال تعطً االتفاقٌة للفرد الشاكً الذي ٌقدم شكواه للجنة األوربٌة , الحق فً التقاضً أمام 

فإن األطراف التً لها حق تقدٌم القضاٌا إلى من االتفاقٌة  91المحكمة , وطبقا للمادة 

 -المحكمة هً :
                                                           

 99امين ، مصدر سبق ذكره ، صالميداني محمد  (9)
 198، ص 1999مصطفى عبد الغفار، نشأة المحكمة االوروبية ، دار المعارف ، مصر ،  (2)
 119مصطفى عبد الغفار  ، مصدر سبق ذكره ، ص (3)
بسيوني صالح  الغراوي ،المحكمة االروربية  لحقوق اإلنسان بين النظرية والتطبيق،مذكرة ماجستير ، فرع قانون دولي  (4)

 55، ص2999 .السنة الجامعية، -وعالقات دولية، جامعة الجزائر، يوسف بن خده ، كمية الحقوق،بن عكنون
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 الدولة المتعاقدة التً وقع أحد رعاٌاها ضحٌة لمخالفة االتفاقٌة .    -9

 اللجنة األوربٌة لحقوق اإلنسان .    -2

 الدولة المتعاقدة التً أحالت القضٌة للجنة األوربٌة لحقوق اإلنسان .    -1

 االتفاقٌة والتً قدمت الشكوى فً حقها . الدولة الطرف فً    -9

وٌجب لكً تقبل القضٌة أمام المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان , أن تكون الدولة المعنٌة  

قد صرحت بقبول االختصاص اإللزامً للمحكمة بنظر شكاوى األفراد , وقد ٌكون هذا 

 . (1)التصرٌح مؤقتا أو خاصا إزاء قضٌة محددة وقد ٌكون عاما

بناء Le Competence Consultative  ٌجوز للمحكمة أن تعطً أراء استشارٌة

 Avis تتعلق هذه اآلراء االستشارٌة على طلب من لجنة الوزراء بمجلس أوربا , وقد ال

Consultatifs نطاق الحقوق المقررة فٌها , وال بأي مسألة   بمضمون االتفاقٌة أو

ل أٌضا المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان القضاٌا أخرى قد تثور أثناء نظر الدعوى وتتناو

  من قبل ولم تتوصل La commission europenneالتً بحثتها اللجنة األوربٌة 

بشأنها إلى تسوٌة ودٌة , وأحالتها إلٌها اللجنة األوربٌة لحقوق اإلنسان أو دولة طرفا فً 

 . (2)مباشرة أو عرضها أمامهااالتفاقٌة , وال ٌمكن للفرد الشاكً إحالة القضٌة للمحكمة 

من االتفاقٌة وكذلك المادة  12/9أما عن االختصاص الزمنً للمحكمة فقد حددته المادة 

التً تنص على أنه ال ٌجوز إحالة أي قضٌة للمحكمة إال بعد انقضاء ثالثة أشهر من  94

 . (3)لس أورباتارٌخ تقدٌم اللجنة األوربٌة لحقوق اإلنسان تقرٌرها إلى لجنة الوزراء بمج

  

 ثالثا : عمل المحكمة األوروبٌة لحقوق اإلنسان 

 ٌمر عمل المحكمة بمرحلتٌن :

 المرحلة الكتابٌة , التً تقدم فٌها مذكرات كتابٌة من جانب األطراف المعنٌة . -9

المرحلة الشفهٌة , وهً علنٌة ما لم تقرر المحكمة غٌر ذلك فً بعم األحوال   -2

وتنظر القضاٌا المعروضة على المحكمة فً دوائر تشكل كل منها من سبعة االستثنائٌة . 

رئٌس المحكمة ونائبه ,  –بحكم الوظٌفة  –بالمحكمة   ,وٌجلس Sept Juges قضاة

                                                           

 62، مصدر سبق ذكره ،ص بسيوني صالح  الغراوي (9)
 63، مصدر سبق ذكره ،ص ي صالح  الغراويبسيون (2)
 .6، ص 1953،  9فيمي بدوي ، المحكمة االوروبية ، المجمة المصرية لمقانون الدولي ، السنة  (1)
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وقام من جنسٌة الدولة المعنٌة , وفً أحوال معنٌة ٌمكن أن تتنازل الدائرة الصغٌرة 

 . (1)عن اختصاصها لصالح المحكمة بكامل هٌئتها

وٌقوم إجراء المحكمة على نموذج التقصً والتحري , وعلٌه فالقواعد تنص على أن هٌئة 

المحكمة هً التً تقرر ما إذا كانت ستستمع للخبراء أو الشهود , كما أن لها تنٌب واحدا 

أو أكثر للقٌام بمهمة التنقٌب والتقصً والتحري والتحقق على الطبٌعة للحصول على 

ة التً تفٌد فً القضٌة المعروضة علٌها , كما ٌمكنها اللجوء إلى المعلومات الضرورٌ

الوسائل األخرى العدٌدة للحصول على المعلومات , إال أن هذه القواعد نادرا ما 

 تستخدمها المحكمة .

وٌجلس القاضً الذي هو من جنسٌة دولة طرف معٌنة فً دائرة المحكمة بحكم الوظٌفة , 

ٌق القرعة , وٌثور تساؤل فً هذا المقام عن سبب عدم وٌختار القضاة اآلخرون بطر

استبعاد قاضً الدولة الطرف فً النزاع , والواقع أن وجود قاضً الدولة المعنٌة له 

مزاٌا أولها معرفة القاضً بالنظام القانونً الوطنً فً هذه الدولة وإلمامه بخلفٌة القضٌة 

. 

العمل بالمحكمة هً اإلنجلٌزٌة فً  Les Langues Officiellesواللغات الرسمٌة 

 .(2)والفرنسٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 6فيمي بدوي ، مصدر سبق ذكره ،ص (9)
 65، مصدر سبق ذكره ،ص بسيوني صالح الغراوي (2)
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 المطلب الثانً

 امتٌازات وحصانات القضاة

 اوال : االمتٌازات والحصانات التً ٌتمتع بها القضاة 

تنص المادة الثانٌة من البروتوكول الرابع اإلضافً , على أن القضاة ٌتمتعون أثناء مباشرتهم 

الرحالت التً ٌقومون بسبب مباشرتهم لهذه الوظائف باالمتٌازات لوظائفهم , وأٌضا خالل 

 -والحصانات اآلتٌة :

إعفاؤهم ومرافقوهم من جمٌع اإلجراءات الخاصة بحرٌة التنقل والخروج والدخول , فً   -9

الدول التً ٌقومون فٌها , وبحرٌة الدخول فً الدول التً ٌباشرون فٌها وظائفهم , وٌشمل 

إلجراءات الخاصة بتسجٌل األجانب فً الدول التً ٌقومون بزٌارتها أو اإلعفاء أٌضا ا

 . (1)ٌمرون بها أثناء مباشرتهم لوظائفهم

الحصانة ضد القبم واالعتقال وحجز األمتعة الشخصٌة , وتتمتع جمٌع األعمال التً   -2

 لة .ٌقومون بها بصفتهم الرسمٌة , بما فً ذلك األقوال والكتابات بحصانة قضائٌة شام

على بعم االمتٌازات خالل  protocole وتنص المادة الثالثة من ذات البروتوكول 

 ٌمنحون االمتٌازات اآلتٌة :  االنتقال لمباشرة وظائفهم فهم

من جانب الحكومات الدول األعضاء , ٌتمتع قضاة المحكمة بذات اإلعفاءات المعترف    - أ

 بها لرؤساء البعثات الدبلوماسٌة .

جانب حكوماتهم ٌتمتعون بذات التسهٌالت المعترف بها لكبار موظفً الدولة عندما  من  - ب

 ٌكونوا فً مهمة رسمٌة بالخارج .

وتنص المادة الرابعة : على أن وثائق وأوراق القضاة والمحكمة ال ٌجوز االعتداء علٌها , 

لقة بالمحكمة وال ٌجوز فرم أي رقابة على المراسالت الرسمٌة وغٌرها من الوثائق المتع

 وأعضائها وقلم كتاب المحكمة .

وتنص المادة الخامسة أٌضا : من أجل حرٌة التعبٌر الكامل واالستقالل الكامل فً مباشرة 

القضاة لوظائفهم , فإن الحصانة القضائٌة بالنسبة لألموال والكتابات التً ٌقومون بها خالل 

 .(2)والٌتهم القضائٌةمباشرتهم لوظائفهم تبقى سارٌة , حتى بعد انتهاء 

 
                                                           

، تحقيق : محمود شريف بسيوني ، دار العمم لمماليين ،  3، مج اريك ىاريموس ، حقوق االنسان في المحكمة االوربية (9)
 .77، ص 1992،  2بيروت ، ط

 89اريك ىاريموس ، مصدر سبق ذكره ، ص (2)
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وتشٌر المادة السادسة إلى أن االمتٌازات والحصانات التً ٌتمتع بها القضاة , لٌست مقررة 

لتحقٌق مصلحة شخصٌة لهم , بل الغرم منها ضمان استقاللهم الكامل فً مباشرتهم 

ٌعد حقا  لوظائفهم , وأن المحكمة بكامل هٌئتها وحدها لها السلطة فً رفع الحصانة , وهذا ال

لها بل هو واجب عندما ٌجب رفع الحصانة عن القاضً , وذلك إذا رأت المحكمة أن 

 .(1)الحصانة تمنع من إقرار العدالة

من البروتوكول , تسري على  5إلى  2وتنص المادة السابعة على أن نصوص المواد من 

لتً ٌمكن أن كبٌر كتاب المحكمة ومساعده وذلك دون المساس باالمتٌازات والحصانات ا

من االتفاق العام الخاص بامتٌازات وحصانات أعضاء مجلس  91ٌتمتع بها طبقا للمادة 

 .(2)أوربا

 

 ثانٌا  : صدور الحكم والتنفٌذ

وظٌفة المحكمة األساسٌة هً إصدار قرار أو حكم قضائً فً القضاٌا المحالة بموجب 

فٌمتد هذا االختصاص إلى كل  االتفاقٌة , بالنسبة للدول التً قبلت اختصاص المحكمة ,

القضاٌا المتعلقة بتفسٌر وتطبٌق االتفاقٌة , وهً القضاٌا المقدمة من الدول الطرف أو من 

اللجنة األوربٌة , وعادة ما تحال القضاٌا للمحكمة إما بواسطة اللجنة األوربٌة لحقوق 

ة أو الدول des droits de L homme  commission europenne La  اإلنسان

, وللدول حق إحالة القضاٌا إلى المحكمة فً حالة   الطرف المسئولة أمام اللجنة األوربٌة

وقوع اعتداء أو خرق أو اعتداء على حقوق وحرٌات أحد رعاٌاها , كما لها أن تحٌل القضٌة 

 .(3)إلى المحكمة فً حالة النزاعات ما بٌن الدول

ال ٌقبل االستئناف ,   ARrete definitif  والحكم الذي ٌصدر عن المحكمة هو حكم نهائً

 وٌقوم رئٌس المحكمة بتالوته علنا .

وتصدر أحكام المحكمة بأغلبٌة األصوات , وهً ملزمة للدول , وٌتم عرم الحكم على 

بمجلس أوربا التً تشرف على  Le Comite des minstres لجنة الوزراء

 . Surveillance de lexecution تنفٌذه

 

 
                                                           

 68، مصدر سبق ذكره ،ص بسيوني صالح  الغراوي (9)
 192محمد امين الميداني ، مصدر سبق ذكره ، ص  (2)
 113، مصدر سبق ذكره ، ص  عبد الغفار مصطفى(1)
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تثبت المحكمة وقوع خرق االتفاقٌة فإن سلطاتها تقتصر على تقرٌر التعوٌم للطرف وعندما 

 من االتفاقٌة على اآلتً : 50المضار , فتنص المادة 

إذا صدر قرارا من المحكمة حول اتخاذ سلطة قضائٌة أو سلطة أخرى من سلطات الدول 

ه االتفاقٌة تعارضا كلٌا أو المتعاقدة قرار أو إجراء ٌتعارم مع االلتزامات المبٌنة فً هذ

جزئٌا , وكان القانون الداخلً للدولة المذكورة , ال ٌسمح بإزالة نتائج ذلك القرار إال بصورة 

 . (1)ناقصة فللمحكمة أن تقرر منح التعوٌم العادل للطرف المضار إذا رأت محال لذلك

 

 المطلب الثالث

 بعض القضاٌا التً عرضت على المحكمة

ٌكر , وٌالحظ أن هذه القضٌة عرضتها اللجنة األوربٌة لحقوق اإلنسان على قضٌة دي ب  -9

, حٌث قررت اللجنة إحالة القضٌة إلى المحكمة , وقد  9160إبرٌل  21المحكمة بتارٌخ 

 استندت اللجنة فً ذلك إلى :

 قبول اختصاص المحكمة من جانب بلجٌكا .   -أ

/أ من االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان , وقد 91السلطات تملكها اللجنة , طبقا للمادة   - ب

قررت المحكمة شطب الدعوى وكان ذلك بأغلبٌة ستة أصوات ضد صوت واحد , وهو 

المحكمة شرحا لرأٌه المخالف , لما استقر   , الذي الحق بحكم A.ROSS صوت القاضً

 . (2)علٌه رأي أغلبٌة الدائرة التً نظرت القضٌة

قضٌة اللغات فً بلجٌكا , أقامها عدد من البلجٌكٌٌن الناطقٌن باللغة الفرنسٌة ضد حكومة   -2

وعام  9162بلجٌكا , وقد عرضت على المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان فٌما بٌن عامً 

, وكان األمر ٌتعلق بما تضمنه قانون التعلٌم البلجٌكً من تمٌٌز على حساب أوالد  9161

قة باللغة الفرنسٌة , وفً هذا الحكم حددت المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان , األسر الناط

المقصود بحق المساواة بٌن الناس بوصفه من أهم حقوق اإلنسان , وقررت  أن المساواة فً 

المعاملة تنتهك إذا لم تجد التفرقة المبررات الموضوعٌة المنطقٌة وتنبغً أن تقام المبررات 

منشود من التدبٌر المعنً وما ٌترتب علٌه من اآلثار ...بل تنتهك أٌضا على ضوء الهدف ال

                                                           

مقالو بعنوان: المجان اإلقميمية لحماية حقوق اإلنسان، المجمة العربية لحقوق اإلنسان، منشورات المعيد العربي لحقوق اإلنسان،  (9)
 وما بعدىا 57، ص 1995، 5تونس، العدد 

معماش صالح الدين ،القانون األوروبي لحقوق اإلنسان بين النظرية والتطبيق،مذكرة ماجستير فرع قانون دولي وعالقات دولية ،  (2)
 .81،ص2006-2007 جامعة الجزائر،يوسف بن خده ، كمية الحقوق، بن عكنون، السنة الجامعية ، 
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من االتفاقٌة إذا ما ثبت أنه ال ٌوجد أي تناسب معقول بٌن الوسائل المستخدمة  99المادة 

 .  (1)والهدف المنشود

وهكذا أرست المحكمة مبدأ أن التفرقة فً المعاملة تجد ما ٌبررها إذا ما حدثت بهدف 

 ابع من الصالح العام شرٌطة أن ٌتناسب التدبٌر مع الهدف المنشود .موضوعً ن

وجدٌر بالذكر أن التفرقة المذكورة أو ما ٌمكن تسمٌته بالتمٌٌز المسموح به أو المشروع تجد 

ما ٌبررها , ومجالها فقط فً إطار الحقوق التً لإلنسان بوصفه عضوا فً المجتمع , وال 

تثار بصدد الحقوق التً لإلنسان بسبب إنسانٌته , فهذه ٌمكن بأي حال من األحوال أن 

األخٌرة ال مجال فٌها مطلقا للتمٌٌز بٌن إنسان وآخر , إال أنه ٌجوز التمٌٌز بٌن األفراد إذا 

كان هذا التمٌٌز لهدف موضوعً نابع من الصالح العام مع تناسب الوسائل المستخدمة فً 

ٌقه من تقرٌر هذا التمٌٌز , كما هو الحال مثال فً التمٌٌز أو كٌفٌته مع الهدف المراد تحق

تحدٌد شروط معٌنة ٌجب توافرها فٌمن ٌعمل محامٌا , فرغم تقرٌر حق اإلنسان فً العمل , 

ورغم أن مهنة المحامً عمل , فإن القٌام به وممارسته رسمٌا ال ٌجوز إال لمن تتوافر فٌه 

روط ٌتمٌز البعم عن البعم اآلخر , لكن الشروط المحددة سلفا من قبل الدولة , بهذه الش

هذا التماٌز موضوعً من ناحٌة , وٌتناسب مع الهدف المنشود من ناحٌة أخرى , وبالجملة 

فإن هذا التمٌٌز وارد فً مجال الحقوق التً لإلنسان بوصفه عضوا فً المجتمع , ولٌست 

للغة أو الدٌن أو الرأي شروطا موضوعة بقصد التمٌٌز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو ا

السٌاسً أو أي رأي آخر , أو األصل الوطنً أو االجتماعً أو الثروة أو المٌالد أو أي 

وضع آخر , ألنه إن تبٌن من الحقوق أن التمٌٌز بصدد أي نوع من الحقوق كان ألي سبب 

سه أن مما تقدم ألصبح ذلك انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان , ٌتعٌن على الدولة التً تمار

 (.2)تنتهً عنه فورا وبصورة حاسمة

 قضاٌا حرٌة التعبٌر والرأي :    -1

أكدت المادة التاسعة عشر من العهد الدولً لحقوق اإلنسان المدنٌة والسٌاسٌة على الحق فً 

حرٌة التعبٌر والرأي , وقد طبقت المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان مؤٌدة فً ذلك القضاء 

ن أهم القضاٌا التً حددت الخط الفاصل بٌن حرٌة التعبٌر والرأي , النمساوي فً قضٌة م

 – Otto وبٌن عدم المساس بحرٌة اآلخرٌن فٌما ٌعتنقونه من معتقدات دٌنٌة , وتعد قضٌة :

Preminger – institut C Autriche.  من أهم القضاٌا التً تحدثت عن حرٌة الرأي

 (.3)والتعبٌر
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حدى الجمعٌات الثقافٌة فً مدٌنة إسبروك بالنمسا وهً من وتخلص وقائع القضٌة فً أن إ

أشخاص القانون النمساوي , وتدٌر سٌنما توجراف فً ذات المدٌنة , وقد أعلنت ألعضائها 

طرٌق دورٌة وزعت علٌهم , عن ستة عروم متاحة للجمهور لفٌلم بعنوان مجلس أساقفة عن 

 الحب

Le Concile de L.amour حسبما ٌراها المؤلف حول مرم , تدور فكرة الفٌلم

ٌمارسون الزنا والفسق , وهو ما تمارسه اإلنسانٌة حالٌا   الزهري وأنه جزاء من هللا لمن

باسم الحضارة , وخاصة فً بالط البابا بورجا االسكندر السادس . وقد صور المخرج 

القساوسة الموجودٌن فً بالط البابا الذٌن ٌمثلون الرب وفردانٌن باإلشارات التً تعبر عن 

ب والعقاب , وصور ذلك بطرٌقة هزلٌة , سلطتهم الزمنٌة بأنهم غٌر مهتمٌن بفكرة الثوا

وتناول بذات الطرٌقة التجاوزات فً العقٌدة المسٌحٌة , وحلل العالقة بٌن المعتقدات الدٌنٌة 

وبٌن ممارسة السلطة الدٌنٌة لرجال الدٌن , وصور اإلله األب كشخص أبله كسٌح عاجز , 

تضمن الفٌلم أقواال تمس أحد كما صور السٌدة العذراء مرٌم فً صورة امرأة فاسقة , كما 

 . (1)أهم معتقدات الدٌانة المسٌحٌة

وقبل المٌعاد المحدد لعرم الفٌلم وبناء على طلب ممثل الكنٌسة بدأ المحامً العام المختص 

تحقٌقا , وحكمت المحكمة المحلٌة بالتحفظ على الفٌلم لدى الجهة الموزعة وتم إلغاء العرم 

 . 9115ٌونٌو  10األمر محكمة االستئناف فً ومصادرة الفٌلم . وأٌدت هذا 

دعاه فٌه  9114وقد أرسل الوزٌر االتحادي للتعلٌم والفنون طلبا إلى النائب العام فً ماٌو 

وحفاظا على حرٌة الرأي والتعبٌر من  –إلى تقدٌم طعن لدى المحكمة العلٌا لمصلحة القانون 

ئب العام رفم ذلك فتقدمت الجمعٌة بطلب وجهة نظره , ورغم أنه ٌمثل السلطة , إال أن النا

إلى المجلس األوربً مدعٌة مخالفة قرار التحفظ والمصادرة على الفٌلم للمادة العاشرة من 

نوفمبر  92االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان والخاصة بحماٌة حرٌة الرأي والتعبٌر , وفً 

جراء , وفً تقرٌرها المؤر  فً أعلنت اللجنة األوربٌة لحقوق اإلنسان قبول اإل 9119سنة 

 . (2)صاغت رأٌها بتوافر مخالفة للمادة العاشرة من المعاهدة 9111ٌناٌر  99

وعرضت اللجنة األوربٌة القضٌة على المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان , التً أٌدت موقف 

المحمً  القضاء النمساوي فً التحفظ على الفٌلم ومصادرته وأنه ال ٌوجد ثمة مخالفة للحق

 . (3)بموجب المادة العاشرة من االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان

( وقد اعتقل الطاعن بموجب قانون مكافحة جرائم أمن الدولة الصادر  Lawless قضٌة )

المعدل , الذي ٌجٌز للسلطات اعتقال األشخاص المشتبه فً ارتكابهم للنشاط   9190عام 
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إلداري , وقد نص القانون على إنشاء لجنة خاصة , سمٌت اإلرهابً أو التخرٌبً بالطرٌق ا

بلجنة حاالت االعتقال , وعهد إلٌهما بمهمة فحص ومراقبة مشروعٌة إجراءات االعتقال التً 

تتم وفقا ألحكامه , وإلزامها بتقدٌم تقرٌر عن كل أعمالها , لكل من مجلس العموم ومجلس 

زراء اإلفراج عن أي معتقل , ترى اللجنة اللوردات البرٌطانً , ولكنه خول لرئٌس الو

المذكورة أنه لٌس هناك سبب العتقاله , أو ألنه أعلن تعهده باحترام الدستور والقانون , 

وتخلٌه عن أي نشاط غٌر قانونً قد ٌمس أمن الدولة وسالمتها , وذهبت المحكمة إلى أن 

 ال اإلداري.ذلك القانون ٌوفر ضمانات كافٌة للرقابة على إجراءات االعتق

وعلى الرغم من أن هذا الموقف من جانب المحكمة , كان ولٌد رأي أغلبٌة أعضائها إال أنه  

كان محل نقد من الفقه الدولً لعدم استناده إلى تبرٌر كاف , بٌنما كانت اآلراء المخالفة تعبر 

ماٌة حرٌات أن اللجنة الخاصة التً أنشأها القانون , ال تشكل ضمانات كافٌة لح –وبحق   –

األفراد ضد إجراءات االعتقال اإلداري , وال تمثل إدارة فعالة بالمعنى الذي ٌتفق مع نص 

سلطة اإلفراج عن  –من تلقاء نفسها  –المادة الخامسة من االتفاقٌة , ألن تلك اللجنة ال تملك 

ور لم ٌخول المعتقل عندما ٌتكشف لها عدم مشروعٌة إجراءات اعتقاله , كما أن القانون المذك

المعتقل حق الطعن على إجراءات اعتقاله , أمام جهة أخرى مستقلة عن السلطة التنفٌذٌة , 

 وتملك سلطة اإلفراج عنه فً هذه األحوال .

, وتلك القضٌة تعد من  9111ماٌو  26قضٌة بر أٌنفان ومكبراٌد ضد المملكة المتحدة فً 

ة بٌن الحقوق والحرٌات الفردٌة من ناحٌة , أكثر القضاٌا صعوبة فهً تتعلق بعملٌة الموازن

وواجب الدولة فً تأمٌن المجتمع من ناحٌة أخرى , وقد قررت السلطات المختصة اعتقال 

األشخاص الذٌن ٌشتبه فً انضمامهم للجٌش الجمهوري األٌرلندي , وذلك ألكثر من ستة أٌام 

ٌتفق  5الضمانات الواردة فً المادة  بالنسبة لألول وأربعة أٌام بانسبة للثانً , ورأت أن تقٌٌد

من االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان , ولقد راعت المحكمة طبٌعة التهدٌد  95مع المادة 

اإلرهابً فً أٌرلندا الشمالٌة وضٌق مجال التقٌٌد واألسباب التً تؤٌده , وكذلك وجود 

ة إلى أن الحكومة لم تتجاوز ضمانات أساسٌة بعدم إساءة استخدام هذا التقٌٌد وانتهت المحكم

 . (1)حدود تقدٌرها فً اعتبار أن مقتضٌات الحالة استلزمت فرم هذا التقٌٌد

فً دعوى رفعت ضد سوٌسرا بأن احتجاز  9111ٌناٌر  26كما حكمة المحكمة األوربٌة فً 

شخص مشبوه افترضت السلطات أنه ٌلوذ بالفرار فً أول فرصة هو احتجاز قانونً , إذ 

الفرار بعد اعتقال ثم إفراج , وقررت المحكمة أن األخطار المترتبة على اختفاء  سبق له

المتهم والغش من جانبه تبرر فترة احتجازه قبل المحاكمة لمدة تزٌد على أربع سنوات , وأن 

      من االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان . 5/1هذه المدة المعقولة التً تشترطها المادة 
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 الخاتمة 

هو على هذه الصورة من االهتمام بتقرٌر  اإلنسانلحماٌة حقوق  األوربًكان النظام  إن

 آلٌاتوالسهر على حسن تطبٌقها واحترامها من خالل  األساسٌةوحرٌاته  اإلنسانحقوق 

ٌحق لنا  أفال, اإلنسانلحقوق  األوربٌةالمحكمة  إلىعدٌدة ومتنوعة بدا من اللجان ووصوال 

العالمٌة  األنظمة أكثرالتً جعلت من هذا النظام  األسبابالوقت ,عن  فً نفس نتساءل إن

 واإلقلٌمٌة تطورا فً مجال هذه الحماٌة 

,وحسب ما جاء أوربامجلس  فً األعضاءحرص الدول  أولهاشك عدٌدة  أدنىبال  األسباب

مسك ,وتعلى العدل والتعاون الدولً ( ئم لمنظمة , على )تحقٌق السالم القافً مٌثاق هذه ا

وحماٌة  , ذات التراث المشترك لشعوبها ( واألخالقٌةهذه الدول بمجموعة من )القٌم الروحٌة 

, والعمل على تحقٌق سٌادة القانون بالشكل الذي الحرٌة الفردٌة والحرٌة السٌاسٌة مبادئ 

 . أراضٌهاسمح بتطبٌق دٌمقراطٌة فعلٌة على 

وتناسقها فً العدٌد من المجاالت  ألوربٌةاتكامل المفاهٌم  األسبابونجد من بٌن هذه 

وحماٌتها ,والدفاع عن  األساسٌةوحرٌاته  اإلنسانمفاهٌم حقوق والمٌادٌن , ومن بٌنها :

الرغبة  إلى باإلضافة,  األخر والرأي الرأي, والتعددٌة ,واحترام  الدٌمقراطًالمجتمع 

بالسعً معا  أوربا المجلس مباالنتظاالتً رضت  األوربٌةلدى حكومات الدول  األكٌدة

 لترسٌخ مفهوم واحد ومشترك لهذه الحقوق والحرٌات االساسة .

والمتمثلة , فً  أنشأتهابالٌه الحماٌة التً  اإلنسانلحقوق  األوربٌةوتمٌزت بالفعل االتفاقٌات 

.  اإلنسانلحقوق  األوربٌةوالمحكمة  اإلنسانلحقوق  األوربٌةبتأسٌس اللجنة  األولىالمرحلة 

وسهرت كل من هاتٌن الهٌئتٌن طوال خمسة عقود , على حسن تطبٌق مواد هذه االتفاقٌة 

التً صادقت علٌها .وصدرت ,خالل نصف قرن  األوربٌةونصوصها من قبل الدول 

 اإلنسانلحقوق  األوربٌةعن المحكمة  واإلحكام األوربٌةمجموعة من القرارات عن اللجنة 

االٌجابٌة على الحماٌة  أثارهالهذه الحقوق وتركة  قلٌمٌةاإلالتً ساهمت فً تطوٌر الحماٌة 

 . اإلنسانالدولٌة لحقوق 

من  األخٌرةوخالل العشرة خطوة كبٌرة , أورباوفً مرحلة الحقة قد خطت منظمة مجلس 

,  9111, ودخوله حٌز التنفٌذ سنة  99القرن العشرٌن , بفضل اعتماد البروتوكول رقم 

على هٌئة واحدة  مكلفة  وأبقى,  اإلنسانلحقوق  األوربٌةوالذي الغً من جهة , دور اللجنة 

 إالفٌها ,  األطرافمن قبل الدول  اإلنسانلحقوق  األوربٌةبالسهر على حسن تطبٌق االتفاقٌة 

 . اإلنسانلحقوق  األوربٌةالمحكمة وهً 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 



- 39 - 

 قائمة المصادر

 : المصادر العامةأوال : 

9.
ودورها فً تفسٌر وحماٌة الحقوق  اإلنسانلحقوق  األوربٌةعبد اللطٌف محمد ,خٌر الدٌن ,اللجنة  

 . 9119لالفراد والجماعات , الهٌئة المصرٌة العامة للكتب ,لسنة  األساسٌةوالحرٌات 
2.

لحماٌة حقوق االنسان والحرٌات االساسٌة والقواعد  +األوربٌة,االتفاقٌة  سرحانعبد العزٌز  
 المكملة لهل طبقا للمبادئ العمة للقانون الدولً ,دار النهضة المصرٌة ,القاهرة )بال تارٌخ( 

1.
, تحقٌق : محمود شرٌف بسٌونً ,  1, مج األوربٌةفً المحكمة  اإلنسانارٌك هارٌموس , حقوق  

 9112,  2دار العلم للمالٌٌن , بٌروت , ط
9.

 العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة  

5.
 . 9151,  1فهمً بدوي , المحكمة األوروبٌة , المجلة المصرٌة للقانون الدولً , السنة  

6.
,  9, دار البشٌر , عمان , ط اإلنسانوبً لحماٌة لحقوق المٌدانً , النظام األور أمٌنمحمد  

9111 . 
4.

 . 9111, دار المعارف , مصر ,  األوروبٌةمصطفى عبد الغفار  , نشأة المحكمة  
1.

 . 9161 اإلنسانلحقوق  األمرٌكٌةاالتفاقٌة  
1.

, دار النشر , عمان  األولى)ترجمة(, الطبعة  إقلٌمٌة,وثائق  اإلنسانالمٌدانً , حقوق  أمٌنمحمد  

 .  2009,تونس , اإلنسان.الطبعة الثانٌة ,المعهد العربً لحقوق  9112
90.

 . 2006, مكتبة لبنان ناشرون , بٌروت , 9, ط اإلنسانزانغً , كلودٌو ,الحماٌة الدولٌة لحقوق  
99.

ودورها فً تفسٌر وحماٌة الحقوق  اإلنسانلحقوق  األوربٌةعبد اللطٌف خٌر الدٌن ,اللجنة  

 .  9119, ة المصرٌة العامة للكتب القاهرة والجماعات , الهٌئ لإلفراد األساسٌةالحرٌات و

92.
الٌمانً ,السٌد ,)حماٌة حقوق اإلنسان فً النظام األوربً والنظام األمرٌكً (, دار العلم للمالٌٌن  

 .9111,  9,ط
 

 ثانٌا : رسائل الماجستٌر والمقاالت :
 

صالح الدين ،القانون األوروبي لحقوق اإلنسان بين النظرية والتطبيق،مذكرة ماجستير فرع  معاش .9
قانون دولي وعالقات دولية ، جامعة الجزائر،يوسف بن خده ، كمية الحقوق، بن عكنون، السنة 

 .2006-2007 الجامعية ، 

والتطبٌق,مذكرة  بسٌونً صالح  الغراوي ,المحكمة االروربٌة  لحقوق اإلنسان بٌن النظرٌة .2
ماجستٌر , فرع قانون دولً وعالقات دولٌة, جامعة الجزائر, ٌوسف بن خده , كلٌة الحقوق , بن 

 .2001 .عكنون,السنة الجامعٌة, 
مقاله بعنوان: اللجان اإلقلٌمٌة لحماٌة حقوق اإلنسان, المجلة العربٌة لحقوق اإلنسان, منشورات  .1

 د.9115, 5العدد  تونس,المعهد العربً لحقوق اإلنسان, 
 

 


