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االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

1  متى مت اعتماد االتفاقية؟

إن االتفاقية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات 
الذائعة »االتفاقية  األساسية وتس��ميتها 
األوروبية حلقوق اإلنسان«، قد ُطرحت للتوقيع 
عليها في روما في 4 نوفمبر/تش��رين الثاني 
1950 وأصبحت نافذة املفعول في 3 سبتمبر/

أيلول 1953.

جس��دت االتفاقي��ة البع��ض م��ن احلقوق 
واحلريات املنصوص عليها في اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان، وأسست هيئة قضائية ذات 
تف��ي  ال  الت��ي  ال��دول  إلدان��ة  اختص��اص 

بالتزاماتها.

2  ما هو البروتوكول لالتفاقية؟

إن البروتوكول لالتفاقية نص يضيف حقاً أو 
ع��دة حقوق إل��ى نص االتفاقي��ة األصلي أو 

يعدل بعض أحكامها.

إن البروتوك��والت التي تضي��ف حقوقاً إلى 
االتفاقي��ة، ال تل��ِزم إال ال��دول الت��ي وقعت 
وصدق��ت عليها، حيث أن التوقيع فقط دون 
التصدي��ق الحق��اً ال يكف��ي إلل��زام الدولة 

املعنية.

لغاية اليوم، مت اعتماد 14 بروتوكوالً إضافياً.

3  ما هي احلقوق املنصوص عليها في 
االتفاقية؟ 

إن ال��دول املصدقة على االتفاقية وتس��مى 
أيضاً ب�«الدول األطراف في االتفاقية« تعترف 
باحلقوق األساس��ية، املدنية والسياس��ية، 
وتضمنها، ليس فقط بالنس��بة ملواطنيها 

لك��ن أيضاً بالنس��بة لكل ش��خص ضمن 
واليتها القضائية.

تضمن االتفاقية على وجه التحديد احلق في 
احلياة، واحلق ف��ي محاكمة عادلة، واحلق في 
احت��رام احلي��اة اخلاص��ة والعائلي��ة، وحرية 
التعبي��ر، وحرية الفك��ر والضمي��ر والدين، 
وحماية امللكية. وحتظر االتفاقية على وجه 
التحديد التعذيب واملعاقبة  أو املعاملة غير 
اإلنس��انيتن أو املهينت��ن، وال��رّق والعم��ل 
القسري واالحتجاز التعسفي وغير املشروع 
والتميي��ز ف��ي التمت��ع باحلق��وق واحلري��ات 

املشمولة في االتفاقية.

4  هل تتطور االتفاقية؟ 

نع��م. إن االتفاقي��ة تتطور خاص��ة بفضل 
تفسير احملكمة أحكامها. وإذ تتوسل احملكمة 
االجتهاد، فإنها جتعل من االتفاقية نصاً حياً، 
حي��ث وس��عت نط��اق احلق��وق املضمون��ة 
ومكن��ت من تطبيقها في ح��االت لم تكن 

متوقَّعة عندما اعُتمدت االتفاقية.

إضاف��ة  م��ع  أيض��اً  االتفاقي��ة  وتتط��ور 
البروتوكوالت حقوق��اً جديدة إلى حقوقها، 
كما كانت احلال مثالً في يوليو/متوز 2003، مع 
نفاذ مفع��ول البروتوكول رق��م 13 املتعلق 
بإلغاء عقوبة اإلعدام في مطلق الظروف، أو 
أيضاً في أبريل/نيسان 2005، مع نفاذ مفعول 

البروتوكول رقم 12 املتعلق بعدم التمييز.

  هل الهيئات القضائية الوطنية 
ملزَمة بتطبيق االتفاقية؟ 5

تطبَّق االتفاقية على الصعيد الوطني، وقد 
أُدرجت في تش��ريعات الدول األطراف فيها، 
امللزَم��ة إذاً باحترام احلقوق املنصوص عليها 

في االتفاقية.
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عليه، يجب على الهيئات القضائية الوطنية 
تطبي��ق االتفاقية، وإال تك��ون الدول املعنية 
معرض��ة لإلدانة من احملكمة إذا ما تقدم فرد 

بشكوى بحجة عدم احترام حقوقه.

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

6  ممن تتألف احملكمة؟ 

تتأل��ف احملكمة من عدد م��ن القضاة يعادل 
عدد الدول األطراف في االتفاقية )47 قاضياً 

إلى حد اليوم(.

7  كيف يتم انتخاب قضاة احملكمة؟

يت��م انتخاب القضاة من اجلمعية البرملانية 
جمللس أوروبا وعلى أساس قائمة بثالثة أسماء 
تقدمها كل دولة. ويُنتخب القضاة ملدة تسع 

سنوات غير قابلة للتجديد.

8  هل القضاة فعالً مستقلون؟

رغم أن القضاة منتخبون عن دولهم، فإنهم 
يقضون بصفة فردية وال ميثلون دولهم. إنهم 
مس��تقلون كلي��اً وال يجوز له��م مزاولة أي 
نش��اط قد يتع��ارض مع واجب االس��تقالل 

والنزاهة.

القضايا املتعلقة ببلده؟9  هل يقضي القاضي الوطني في 

ال ميكن للقاضي الوطني أن يقضي في هيئة 
منفردة. وميكن دعوته بصفة استثنائية كي 
يكون عضواً في جلنة. لكنه يكون دائماً من 
ضمن قضاة احملكمة للنظر في قضية، حن 

تنعقد احملكمة بدائرة من 7 قضاة، أو بدائرتها 
الكبرى أي ب�17 قاضياً. 

10  ما هو قلم احملكمة؟ 

إن قل��م احملكمة هو الكيان ال��ذي يوفر لها 
دعم��اً قانونياً وإدارياً في س��ياق ممارس��تها 
وظائفها القضائية. ويتألف من رجال قانون، 

وموظفن إدارين وتقنين، ومترجمن. 

11  ما هي ميزانية احملكمة؟

إن النفق��ات املترتب��ة عل��ى عم��ل احملكمة 
يتكفلها مجل��س أوروبا، حي��ث ان ميزانية 
احملكمة جزء م��ن ميزانية اجمللس الذي متوله 
الدول األعضاء مبساهمات حتدَّد وفقاً ملعدالت 
قائم��ة على ع��دد الس��كان وإجمالي الناجت 

احمللي في كل منها.

تغطي ميزانية احملكمة رواتب القضاة، وأجور 
)الش��بكة  التش��غيل  املوظف��ن، ونفقات 
املعلوماتية، األس��فار الرس��مية، الترجمة، 
الترجم��ة الش��فهية، املنش��ورات، نفقات 
التمثي��ل، املس��اعدة القضائي��ة، املهمات 

االستقصائية، إلخ...(.

  هل تتبدل هيئة احملكمة بتبدل 
القضايا؟12

نعم، حيث ميكن للمحكمة أن تنعقد بأربع 
هيئات رئيسية مختلفة.

ينظر قاض منفرد في االلتماس��ات التي من 
الواضح أنها س��ُترفض. وميكن للجنة من 3 
قضاة أن تصدر إجماعياً قراراً باملقبولية وأن 
تنظر في موضوع قضية مشمولة باجتهاد 
راسخ من احملكمة. كما ميكن إيكال صالحية 
النظر في التماس، لدائرة من 7 قضاة تصدر 
حكمها بأكثرية ع��دد أعضائها، وغالباً في 
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مقبولي��ة وموض��وع القضية. ف��ي حاالت 
اس��تثنائية، تنظر الدائرة الكبرى بقضاتها 
ال���17 في القضايا احملالة عليها إما على أثر 
رفع يد دائرة أخرى وإما لدى قبول طلب إحالة 

القضية.

13  ما الفرق بني الهيئة والقسم؟

إن القسم كيان إداري، والدائرة هيئة قضائية 
في احملكم��ة مكونة ضمن القس��م. تضم 
احملكم��ة خمس��ة أقس��ام تتك��ون الدوائر 
ضمنه��ا. ولكل قس��م رئي��س ونائب رئيس 

وعدة قضاة.

الكبرى؟ 14  كيف تشكَّل الدوائر والدائرة 

تتكون الدائرة من رئيس القسم الذي أوكل 
إليه النظ��ر في القضية، والقاضي الوطني 
املنتَخ��ب ع��ن الدول��ة التي رُف��ع االلتماس 
ضدها، وخمسة قضاة آخرين يعّينهم رئيس 

القسم وفقاً لنظام تناوبي.

تتكون الدائ��رة الكبرى م��ن رئيس احملكمة، 
ونواب الرئيس، ورؤس��اء األقس��ام، والقاضي 
الوطني، وقض��اة يتم اختيارهم بالقرعة. ال 
ميكن للقضاة القاضن في دائرة سبق لها أن 
أص��درت حكماً ف��ي قضي��ة، أن يقضوا في 

الدائرة الكبرى الناظرة في إحالة القضية.

15  متى يتم التماس الدائرة الكبرى؟

ميكن التماس الدائرة الكبرى بطريقتن : إما 
على أثر إحالة، وإما على أثر رفع اليد.

عن��د إصدار دائ��رة حكمها، ميك��ن لألطراف 
طلب إحالة القضية عل��ى الدائرة الكبرى، 
وهو طلب يتم قبوله في حاالت استثنائية، 

حي��ث أنه يعود لهيئة قضاة الدائرة الكبرى 
أن تق��رر وجود داع أم ال إلحالة القضية على 

الدائرة الكبرى للنظر فيها مجدداً.

ميكن أيضاً التماس الدائرة الكبرى عن طريق 
رفع يد دائرة، وذلك في حاالت تبقى استثنائية 
أيضاً، حيث أنه ميكن للدائرة التي أوكل إليها 
النظ��ر في التم��اس أن ترفع يده��ا لصالح 
الدائ��رة الكب��رى، إذا كان��ت القضية تطرح 
مسألة خطيرة متصلة بتفسير االتفاقية، 
أو إذا كان هن��اك خطر حص��ول تناقض مع 

حكم صادر من قبل عن احملكمة. 

احلكم في قضية؟16   هل ميكن لقاض أن ميتنع عن 

نعم، ال بل إنه يجب عليه االمتناع عن احلكم 
في قضية يكون قد ش��ارك في النظر فيها 
ب��أي صف��ة كان، ف��ي مرحل��ة س��ابقة من 
اإلجراءات. يق��ال حينه إنه انس��حب. ويتم 
استبداله في اإلجراءات بقاض آخر أو بقاض 
مخص��ص مت��ى كان القاضي املنس��حب 

قاضياً وطنياً.

17  ما القاضي اخملصص؟

إن القاضي اخملصص قاض معّن من احلكومة 
املعني��ة ليحك��م ف��ي قضايا يك��ون فيها 
القاضي الوطني غير قادر على احلكم فيها 
أو منسحباً منها أو معفياً من احلكم فيها.

18  ما اختصاص احملكمة؟

ال ميك��ن للمحكمة أن تضع يدها ذاتياً على 
قضية. وله��ا اختصاص النظ��ر في مزاعم 
انتهاك االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس��ان، 
ويجب أن تُرفع إليها بهذا الشأن التماسات 

فردية أو بن الدول.
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اإلجراءات أمام احملكمة األوروبية 
حلقوق اإلنسان

19  من ميكنه التماس احملكمة؟

متي��ز االتفاقية بن نوعن من االلتماس��ات : 
االلتماس��ات الفردي��ة املرفوعة م��ن فرد أو 
مجموع��ة أف��راد أو منظمة غي��ر حكومية 
بحج��ة انته��اك احلقوق، وااللتماس��ات بن 

الدول، املرفوعة من دولة ضد دولة أخرى.

منذ إنشاء احملكمة، مت رفع جميع االلتماسات 
تقريب��اً م��ن أش��خاص التمس��وا احملكمة 
مباش��رة زاعمن انته��اكاً أو عدة انتهاكات 

لالتفاقية.

20   ضد من ميكن رفع االلتماسات؟

يجب بالضرورة رفع االلتماسات ضد دولة أو 
عدة دول مصدقة على االتفاقية. ويعَلن عدم 
مقبولي��ة أي التماس موج��ه مثالً ضد دولة 

أخرى أو ضد شخص.

21   كيف يتم التماس احملكمة؟

ميكن التماس احملكمة مباش��رة من شخص 
ولي��س من الضرورة أن ميثله محام في بداية 
اإلجراءات. اللتماس احملكمة، يكفي أن ترَسل 
إليها استمارة االلتماس مملوءة على أمت وجه 
ومرفق��ة بالوثائق املطلوبة. إال أن تس��جيل 
احملكم��ة التماس��اً لي��س ب��أي حال إش��ارة 
مس��بقة إلى مقبولية القضي��ة أو تثبتها 

موضوعياً.

ين��ص نظ��ام االتفاقي��ة عل��ى آلي��ة حتريك 
»س��هلة« للمحكم��ة كي يتاح ل��كل فرد 
الوصول إليها، وحت��ى وإن كان في منطقة 
نائية في أحد البل��دان األعضاء أو في حالة 

ع��وز. من نفس املنظور، ف��إن اإلجراءات أمام 
احملكمة مجانية.

  ما الفرق بني االلتماس الفردي 
وااللتماس بني الدول؟22

إن معظم االلتماسات املرفوعة أمام احملكمة 
التماسات فردية مصدرها أشخاص عاديون. 
وميكن أيضاً لدولة أن ترفع التماساً ضد دولة 
أخرى طرف ف��ي االتفاقية. ويكون االلتماس 

هنا بن الدول.

احملكمة؟23  هل يجب توكيل محام أمام 

ميكن االستغناء عن توكيل محام في بداية 
اإلج��راءات، مما يجي��ز ألي ش��خص التماس 
احملكم��ة مباش��رة. إال أن مس��اعدة احملامي 
تصبح ضرورية عندما تبلغ احلكومة املدعى 
عليها بالقضية لإلفادة مبالحظاتها. من هذه 
املرحلة من اإلجراءات، ميكن منح امللتمسن 

مساعدة قضائية عند اللزوم.

24   من يرافع أمام احملكمة؟

لي��س هناك م��ن قائم��ة باحملام��ن اخملولن 
املرافعة أمام احملكم��ة. وميكن للملتِمس أن 
يتمثّل بأي شخص مؤهل كمحام للمزاولة 
في إح��دى الدول األطراف ف��ي االتفاقية، أو 
حاصل عل��ى إذن بذل��ك من رئي��س الدائرة 

املعنية.

   بأي مراحل متر اإلجراءات أمام 
احملكمة؟25

ثم��ة مرحلت��ان رئيس��يتان ف��ي النظر في 
القضاي��ا املرفوع��ة أم��ام احملكم��ة، وه��ي 
املقبولية، وموض��وع القضية أي النظر في 
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املظال��م. وتتخلل س��ير االلتم��اس مراحل 
مختلفة.

تعل��ن هيئة القاضي املنف��رد االلتماس غير 
مقب��ول ف��ي قضي��ة ينف��رض فيه��ا عدم 
املقبولي��ة فوراً، ومن غير املمكن الطعن في 

قراراتها.

تصدر اللجنة قراراً أو حكماً نهائياً بخصوص 
قضية مشمولة باجتهاد راسخ من احملكمة.

تبلغ الدائرة احلكومة املدعى عليها بالقضية 
تب��ادل  فيج��ري  مبالحظاته��ا،  لإلف��ادة 
للمالحظات. من ثم، تقرر احملمكة وجود داع 
لعقد جلسة استماع في القضية، وهذا ما 
يبقى استثنائياً نظراً لعدد االلتماسات التي 
تنظر فيه��ا احملكمة. أخي��راً، تصدر احملكمة 
حكماً لن يصبح نهائياً إال بعد انقضاء مهلة 
ثالث��ة أش��هر ميك��ن خالله��ا للملتِمس أو 
للحكومة طلب إحالة القضية على الدائرة 

الكبرى للنظر فيها مجدداً.

إذا قبلت هيئة قضاة الدائرة الكبرى باإلحالة، 
يصار إل��ى النظر مجدداً في القضية، وعند 
الل��زوم، إلى عقد جلس��ة اس��تماع. أخيراً، 

تصدر احملكمة حكماً نهائياً. 

26   ما هي شروط املقبولية؟

يج��ب أن تس��توفي االلتماس��ات ش��روطاً 
معين��ة، حت��ت طائل��ة إعالن احملكم��ة عدم 
مقبوليته��ا، وحتى ودون النظر في املظالم. 
يجب التماس احملكمة بعد استنافد وسائل 
االنتص��اف الوطنية، أي أنه على الش��خص 
املشتكي من انتهاك حقوقه أن يكون قد رفع 
قضيته من قبل أمام الهيئات القضائية في 
البل��د املعني وحت��ى أعلى درج��ة قضائية 
مختص��ة. بذل��ك، تكون الدولة ق��ادرة على 
توفير اجلب��ر التعويضي ذاتياً وعلى الصعيد 

الوطني، عن االنتهاك املزعوم.

يجب االحتجاج بحق أو عدة حقوق منصوص 
عليها ف��ي االتفاقية. ال ميكن للمحكمة أن 
حتكم في الشكاوي الزاعمة انتهاكات حلقوق 
غير تلك التي تتضمنها االتفاقية. كما يجب 
التماس احملكمة خالل مدة ستة أشهر بعد 
صدور آخر قرار قضائي في القضية املعنية، 
وه��و عموماً حكم ص��ادر عن أعل��ى هيئة 
قضائي��ة في البلد املعن��ي. ويجب أن يكون 
امللتِمس شخصياً ومباشرة ضحية انتهاك 
لالتفاقي��ة وأن يكون قد تع��رض لضرر هام. 
بالطب��ع، يج��ب أيض��اً أن يك��ون االلتماس 
مرفوع��اً ض��د إح��دى ال��دول األعض��اء في 
االتفاقي��ة، ال ض��د غيرها من ال��دول أو ضد 

شخص.

لدولة التدخل في اإلجراءات؟27  هل ميكن ملنظمة غير حكومية أو 

نع��م، ميكن لإلثنتن رفع التماس. ومن جهة 
أخرى، ميكنهما احلصول على إذن من الرئيس 
للتدخل في اإلجراءت بصفة الطرف الثالث 

املتدخل.

28  ما هو الطرف الثالث املتدخل؟

ميكن لرئيس احملكمة أن يأذن لش��خص غير 
امللتِمس، أو لدولة طرف ف��ي االتفاقية غير 
الدولة املرفوع االلتماس ضدها، بالتدخل في 
اإلجراءات. وتسمى اجلهة املأذون لها بالطرف 
الثالث املتدخل. وميكن بذلك لهذا الشخص 
أو لهذه الدول��ة إيداع مالحظات مكتوبة أو 

املشاركة في جلسات االستماع.

  هل ميكن للمحكمة أن تعني خبراء 
أو االستماع إلى شهود؟29

نعم. بصفة استثنائية، قد يحصل أن تقوم 
احملكمة مبهمات اس��تقصائية حيث تنتقل 
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إلى بلدان معينة إلثبات الوقائع أصل بعض 
االلتماس��ات. ميك��ن حينئذ لوف��د احملكمة 
االس��تماع إلى ش��هادة األش��خاص وإجراء 

حتقيق على املوقع بالذات.

وتعّن احملكمة في بعض األحيان خبراء، حن 
تطل��ب مث��الً م��ن خب��راء طبي��ن فح��ص 

ملتِمسن قيد االحتجاز.

استماع عامة؟30  هل تعقد احملكمة جلسات 

إن اإلجراءات أمام احملكمة مكتوبة، لكن قد 
يحص��ل أن تق��رر احملكم��ة عقد جلس��ات 
استماع لقضايا معينة. تُعقد اجللسات في 
قصر حقوق اإلنسان في ستراسبورغ. وتكون 
اجللس��ات عام��ة إال إذا اتخذ رئي��س الدائرة 
املعني��ة أو رئي��س الدائ��رة الكبرى حس��ب 
احل��االت، ق��راراً ب��أن تك��ون مغلق��ة. ي��ؤذن 
للصحاف��ة وللجمه��ور بحضور اجللس��ات 
العامة، ويكفي إبراز بطاقة صحافة أو وثيقة 
هوية في االس��تقبال. إن جلسات االستماع 
مص��ورة كلياً ويتم بثها على موقع احملكمة 
على شبكة اإلنترنت في اليوم ذاته وبدءاً من 
الس��اعة الثاني��ة والنص��ف بع��د الظه��ر 

)بالتوقيت احمللي(.

31  ماذا نعني بـ«الدفوع االبتدائية«؟

إن الدفوع االبتدائية هي احلجج التي تقدمها 
الدول��ة املدع��ى عليها والت��ي تعترض، من 

وجهة نظرها، النظر في موضوع القضية.

 
32  ما هي التسوية بالتراضي؟

إن التسوية بالتراضي اتفاق بن األطراف من 
ش��أنه وضع ح��د لاللتماس. عندم��ا يتفق 
امللتِمس والدولة املعنية عل��ى إنهاء النزاع 

القائم بينهما، يت��م ذلك في أغلب األحيان 
عبر دفع مبلغ من املال إلى امللتِمس. وبعد أن 
تنظ��ر احملكم��ة في ش��روط التس��وية، وإذا 
اعتب��رت أن احت��رام حقوق اإلنس��ان ال يبرر 
اإلبقاء على االلتماس، تقوم بشطب القضية 

من سجل القلم.

حتث احملكمة دائماً األطراف على عقد تسوية 
بالتراضي. وإذا لم يتم االتفاق على تس��وية، 
تبادر احملكمة إلى النظر في موضوع القضية.

33   هل ميكن للمحكمة حتديد تدابير 
مؤقتة؟

عندما يتم التماس احملكمة، ميكنها أن تطلب 
من دولة اتخاذ تدابير معينة ريثما تنظر في 
القضية. في معظم األحيان، تطلب احملكمة 
م��ن دولة اإلحج��ام ع��ن القيام بعم��ل ما، 
ويتعلق األمر عموماً بعدم إرجاع شخص إلى 
بلده األصل حيث يقول إنه معرض للموت أو 

للتعذيب. 

34  هل املذاكرات عامة؟

كال، إن املذاكرات دائماً سرية.

  هل حصل لدول أن ترفض التعاون مع 
احملكمة؟35

ثمة حاالت حتجم فيها بعض الدول أو حتى 
ترف��ض فيها مد احملكم��ة مبعلومات ووثائق 

تكون بحاجة إليها للحكم في قضية.

في هذه احلالة، ميكن للمحكمة أن تدين هذه 
توفي��ر  )ل��زوم   38 امل��ادة  ال��دول النته��اك 
التس��هيالت الضرورية للنظر في القضية( 

من االتفاقية.
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أمام احملكمة؟36   كم من الوقت تتطلب اإلجراءات 

من غير املمكن حتدي��د الوقت الذي تتطلبه 
اإلجراءات أمام احملكمة. إن احملكمة تس��عى 
ملعاجلة القضايا ضمن مدة ثالث سنوات بعد 
رفعها، لكن بع��ض القضايا يتطلب أحياناً 
وقت��اً أط��ول، وقد يحص��ل أيض��اً أن يعاَلج 

بعضها بأسرع من ذلك.

طبعاً، تتفاوت م��دة اإلجراءات أمام احملكمة 
بتف��اوت القضايا، وذلك وقف��اً على الهيئة 
التي توكل إليها، واجتهاد األطراف في توفير 
املعلوم��ات للمحكمة، وعلى ع��دة عوامل 
أخرى، منها مثالً عقد جلس��ة اس��تماع، أو 

إحالة على الدائرة الكبرى، إلخ...

 ميكن إضفاء صفة االس��تعجال على بعض 
االلتماسات ومعاجلتها بشكل أولي، بخاصة 
حن يفاد بخطر داهم يهدد سالمة امللتِمس 

البدنية.

قرارات احملكمة األوروبية حلقوق 
اإلنسان وأحكامها

37  ما الفرق بني القرار واحلكم؟

إن الق��رار يصدر على وجه العموم عن قاض 
منفرد أو جلنة أو دائ��رة من دوائر احملكمة. وال 
يتناول إال املقبولي��ة، دون موضوع القضية. 
عادة، تنظر دائرة في مقبولية القضية وفي 

موضوعها معاً فتصدر حكماً.

38  هل احلكم ملِزم للدولة املدانة؟

إن األح��كام املتعلق��ة باالنته��اكات ملِزمة 
للدول املدانة والتي تطاَلب بتنفيذها. تسهر 
جلنة وزراء مجلس أوروبا بخاصة على أن يتم 

فع��الً دف��ع املبال��غ املمنوحة م��ن احملكمة 
للملتمس��ن، تعويضاً عن الضرر الذي أحِلق 

بهم.

39  هل ميكن االستئناف ضد حكم؟

إن قرارات ع��دم املقبولية واألحكام الصادرة 
ع��ن جلنة أو عن الدائرة الكبرى نهائية، وهي 
بالتالي غير قابلة لالس��تئناف. في املقابل، 
ميكن لألطراف ضمن مهلة ثالثة أشهر بعد 
صدور حكم عن دائرة، طلب إحالة القضية 
على الدائ��رة الكبرى من أج��ل النظر فيها 
مج��دداً. يتم النظر في طل��ب اإلحالة على 
الدائرة الكبرى من هيئة قضاة تقرر وجود داع 

أم ال للموافقة عليه.

40  كيف يتم تنفيذ أحكام احملكمة؟

عن��د إصدار حك��م متعلق بانته��اك، تنقل 
احملكمة امللف إل��ى جلنة وزراء مجلس أوروبا، 
الت��ي حتدد م��ع البلد املعني وقس��م تنفيذ 
األح��كام الطريقة التي س��يتم بها تنفيذ 
احلك��م املعني ومن��ع أي انتهاك جديد مماثل 
لالتفاقي��ة. ويتجلى ذلك بإقرار تدابير عامة، 
وحتديداً بتعديالت للتش��ريع، وبتدابير فردية 

عند اللزوم.

بانتهاك؟41   ما هي نتائج احلكم املتعلق 

على الدولة املدانة السهر على جتنب حصول 
أي انته��اك جدي��د لالتفاقية، حت��ت طائلة 
التعرض إلدانات جديدة من احملكمة. وهذا ما 
قد يقود الدول إلى جعل تشريعاتها متوافقة 

مع االتفاقية.
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42  ما هو اإلرضاء املنصف؟

عندما تدين احملكمة دولة وتالحظ أن امللتِمس 
قد تعرض لضرر، متنح امللتِمس عموماً إرضاء 
منصفاً، عبارة عن مبلغ من املال تعويضاً عن 
الض��رر أو األضرار التي تع��رض لها. تتحقق 
جلنة ال��وزراء م��ن أن املبلغ ال��ذي قد متنحه 
احملكم��ة عند الل��زوم س��يتم فع��الً دفعه 

للملتِمس.

43  ما هي القضية الرائدة؟

لقد طورت احملكمة خالل الس��نوات األخيرة 
املنصرم��ة إجراء جدي��داً، اس��تجابة منها 
الكثي��ف اللتماس��ات متعلق��ة  للتدف��ق 
مبشاكل متشابهة تس��مى أيضاً »مسائل 
نظامي��ة«، كونها متأصلة ف��ي عدم توافق 

القانون الوطني مع االتفاقية.

وهكذا، ف��إن احملكمة قد طورت إجراء حديثاً 
يقوم على النظر في التماس أو في البعض 
من ه��ذه االلتماس��ات، وتأجي��ل النظر في 
سلس��لة القضايا املماثل��ة. وعندما تصدر 
حكمها ف��ي قضية رائدة، تدع��و احلكومة 
املعني��ة إلى جع��ل تش��ريعها متوافقاً مع 
االتفاقية وتوضح لها بصورة عامة التدابير 
الواج��ب اتخاذه��ا. وتعال��ج م��ن ثم س��ائر 

القضايا املماثلة.

44  ما هو الرأي املنفصل؟

ميكن للقض��اة التعبير ع��ن رأي في قضية 
حكم��وا فيها، وهو رأي يت��م إحلاقه باحلكم 
املعني. ويفس��رون عموماً سبب تصويتهم 
مع األكثرية، فيسمى رأيهم بالرأي املؤيد، أو 
بالعك��س س��بب ع��دم مش��اطرتهم رأي 

األكثرية، فيسمى رأيهم بالرأي اخملالف.

نشاط احملكمة األوروبية حلقوق 
األنسان

45  كم من قضية تُرفع أمام احملكمة؟

إن احملكمة ضحية جناحها، حيث يُرفع أمامها 
أكث��ر من 50.000 التماس جديد كل س��نة. 
وللصدى الذي حتدثه بانتظام بعض األحكام، 
ولالعت��راف املتنام��ي ال��ذي حتظ��ى به من 
مواطني الدول األط��راف في االتفاقية، وقع 
عظي��م على عدد االلتماس��ات الت��ي تُرفع 

أمامها كل سنة. 

القضايا؟46   أي حقوق يتناولها معظم 

من حوالي نصف األحكام املتعلقة باالنتهاك، 
املصَدرة من احملكمة منذ إنش��ائها، خلصت 
هذه االخيرة إلى انتهاك املادة 6 من االتفاقية، 
س��واء أتعلق األمر باإلنص��اف أو بطول مدة 
اإلج��راءات. م��ن جه��ة أخرى، ف��إن %58 من 
االنتهاكات كانت متعلقة باملادة 6 )احلق في 
محاكمة عادلة(، وبامل��ادة 1 من البروتوكول 
رقم 1 )حماي��ة امللكية(. أخيراً، ففي حوالي 
 %11من احلاالت، خلصت احملكمة إلى انتهاك 
خطير لالتفاقية فيما يتعلق باحلق في احلياة 
أو بحظر التعذيب واملعاملة غير اإلنس��انية 

واملهينة )املادتان 2 و 3 من االتفاقية(.

47  هل التدابير املؤقتة حقاً فعالة ؟

إذا كان��ت الدول ت��كاد تتبع دائم��اً توصيات 
احملكم��ة بخص��وص التدابير املؤقت��ة، إال أن 
بعضها ال يستجيب أحياناً لطلب احملكمة. 
ويتع��رض هذا البعض لإلدان��ة من احملكمة، 
لع��دم الوف��اء بالتزامات��ه مبوجب امل��ادة 34 

)االلتماس الفردي(.
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48  هل تعالج احملكمة مواضيع 
متعلقة باجملتمع؟

بالطبع، لقد حصل للمحكمة أن تنظر في 
مواضيع لم تكن متوقَّعة عندما مت التوقيع 
على االتفاقية في 1950. لقد أصدرت احملكمة 
خالل أكثر من 50 س��نة أحكاماً في العديد 
من املواضيع االجتماعية : املسائل املرتطبة 
باإلجهاض، االنتحار مبساعدة الغير، التفتيش 
الش��خصي بعد التعرية، العبودية املنزلية، 
حق الش��خص اجملهول الوالدين في معرفة 
أصوله، تبني املثلي��ن لألوالد، ارتداء احلجاب 
في املؤسس��ات التعليمية، حماية املصادر 
الصحفي��ة، التمييز ض��د الروم��ا، أو أيضاً 

القضايا ذات الصلة بالبيئة.

مستقبل احملكمة األوروبية حلقوق 
اإلنسان

49  ما هو البروتوكول رقم 14؟

إن البروتوك��ول رق��م 14، الهادف إلى ضمان 
فعالية احملكمة على املدى البعيد عن طريق 
حتسن فرز االلتماس��ات ومعاجلتها بأفضل 
شكل ممكن، ينص بخاصة على إنشاء هيئات 
قضائية جديدة للنظر في القضايا األبسط، 
وعلى اس��تحداث معيار جدي��د للمقبولية 
)وجود »ضرر ه��ام«(، وميدد والية القضاة إلى 
تسع سنوات غير قابلة للتجديد. وقد أصبح 

نافذ املفعول في 1 يونيو/حزيران 2010.

50   ما هي املشاريع اإلصالحية؟

مبعزل عن البروتوكول رقم 14، لقد اتُّفق على 
ض��رورة مواصلة إصالح نظام االتفاقية. في 
نوفمبر/تش��رين الثاني 2006، رفع فريق من 
احلكماء مؤل��ف من رجال القان��ون البارزين 
تقريره إلى جلنة الوزراء. وفي جملة توصيات 
التقرير، إنشاء آلية فرز قضائية جديدة وبلورة 

وضع قانوني متصل ببعض اجلوانب البنيوية 
لعمل احملكمة. وضع تكون إجراءات تعديله 
أكث��ر ليونة م��ن العملي��ة املطبق��ة على 

املعاهدات الدولية واملطلوبة لالتفاقية.

تق��وم حالي��اً اللجن��ة التوجيهي��ة حلقوق 
اإلنسان في مجلس أوروبا بدراسة مختلف 

املقترحات.
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