
التفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية بشأن االختصاص ) ٢(البروتوكول رقم 
  االستشاري لمحكمة حقوق اإلنسان األوروبية

  ١٩٧٠سبتمبر  ٢١وبدأ العمل به في  ١٩٦٣صدر في مايو 
  
  

  :الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون أدناه
 ٤والحريات األساسية الموقعة في روما في مع مراعاتهم ألحكام اتفاقية حماية حقوق اإلنسان 

التي تنشئ، ضمن كيانات  ١٩، وخاصة المادة ")االتفاقية"مشار إليها فيما يلي ( ١٩٥٠نوفمبر 
  ").المحكمة"المشار إليها فيما يلي ( أخرى، محكمة أوروبية لحقوق اإلنسان 

ء استشـارية تحـت   وإذ يقدرون أنه من المناسب أن يسند إلى المحكمة اختصاص تقـديم آرا 
  .شروط معينة

  :اتفقوا على ما يلي
  ١مادة 

تقـديم آراء استشـارية فـي المسـائل      –بناء على طلب لجنة الوزراء  –يجوز للمحكمة  -١
  .القانونية المتعلقة بتفسير االتفاقية والبروتوكوالت الخاصة بها

لحقـوق أو الحريـات   ال يجوز أن تتناول هذه اآلراء أية مسألة تتعلق بمضمون أو نطاق ا -٢
المحددة في القسم األول من االتفاقية وبروتوكوالتها، أو بأية مسألة أخرى تكـون اللجنـة أو   

  .المحكمة أو لجنة الوزراء ملتزمة باتخاذ قرار فيها وفقاً ألية إجراءات تقتضيها أحكام االتفاقية
لبيـة ثلثـي   يجب أن تحصل قرارات لجنة الوزراء بطلب الـرأي االستشـاري علـى أغ    -٣

  .أعضائها
  ٢مادة 

تقرر المحكمة ما إذا كان طلب الرأي االستشاري المحـدد فـي المـادة األولـى مـن هـذا       
  .البروتوكول

  ٣مادة
للنظـر فـي طلبـات الـرأي     ) جمعيـة عموميـة  (يجب أن تجمع المحكمة بكامل هيئتها  -١

  .االستشاري
  .تصدر اآلراء االستشارية للمحكمة مسببة -٢
إجماع آراء القضاء فألي قـاض حـق    –كلياً أو جزئياً  –ل الرأي االستشاري إذا لم يمث -٣

  .تقديم رأيه منفصالً
  .تقدم اآلراء االستشارية الصادرة عن المحكمة إلى لجنة الوزراء -٤



  ٤مادة 
من االتفاقية إلى وضع وتحديد ما تـراه   ٥٥سلطات المحكمة المنصوص عليها في المادة تمتد 

  .ضرورياً من قواعد وإجراءات ألغراض هذا البروتوكول
  ٥مادة 

هذا البروتوكول مفتوح لتوقيع الدول األعضاء في مجلس أوروبا الموقعين على االتفاقيـة،   -١
  :يقوالذين يجوز أن يصبحوا أطرافاً فيه عن طر

  .التوقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول) أ(
تـودع وثـائق   . التوقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول، يتبعه التصديق أو القبـول ) ب(

  .التصديق أو القبول لدى سكرتير عام مجلس أوروبا
طرافـاً  يبدأ العمل بهذا البروتوكول بمجرد أن تصبح جميع الدول األطراف في االتفاقية أ -٢

  .في هذا البروتوكول طبقاً ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة
جزء مكمل لالتفاقية اعتباراً مـن تـاريخ بـدء العمـل بهـذا       ٤إلى  ١تعتبر المواد من  -٣

  .البروتوكول
  :يتولى سكرتير عام مجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء المجلس بما يلي -٤
  .صديق أو القبولأي توقيع دون تحفظ يتعلق بالت) أ(
  .أي توقيع مع تحفظ يتعلق بالتصديق أو القبول)ب(
  .إيداع أية وثائق تصديق أو قبول) ج(
  .تاريخ بدء العمل بهذا البروتوكول طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة) د(

  .قد وقعوا على هذا البروتوكول إلقراره –باعتبارهم مخولين قانونياً بذلك  –الموقعون أدناه 
باللغتين اإلنجليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية  ١٩٦٣مايو  ٦تم في ستراسبورغ في 

ويتولى السـكرتير العـام   . معتمدة في نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا
  .إرسال نسخ رسمية إلى كل من الدول الموقعة

  
  
  
  
  
  
 


