
  التفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية) ٨(البروتوكول رقم 
  ١٩٨٥مارس  ١٩صدر في 

  
  

الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون على هذا البروتوكول التفاقية حقوق اإلنسان والحريات 
  ").االتفاقية"المشار إليها فيما يلي ( ١٩٥٠نوفمبر  ٤األساسية الموقعة في روما في 

ون أنه من المرغوب فيه تعديل أحكام معينة في االتفاقية بهدف تحسين وخاصة تعـديل  إذ يقدر
  .إجراءات اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان

وإذ يقدرون أيضاً أنه من الحكمة تعديل أحكام معينة في االتفاقية تتعلق بـإجراءات المحكمـة   
  .األوروبية لحقوق اإلنسان

  :اتفقوا على ما يلي
  ١مادة 

من االتفاقية الفقرة األولى من هـذه المـادة، ويضـاف إليهـا      ٢٠النص الحالي للمادة  يصبح
  :الفقرات اآلتية

تجمع اللجنة بكامل هيئتها، ومع ذلك يجوز تكوين غرف مشورة كل منها تضـم سـبعة    -٢"
 ٢٥ويجوز أن تفحص غرف المشورة الشكاوى التي تقدم إليها طبقاً للمادة . أعضاء على األقل

ذه االتفاقية، والتي يمكن التعامل معها على أساس السوابق القضائية التي تثيـر تسـاؤالً   من ه
 ٥ومع عدم اإلخالل بهذا القيد وكذلك أحكـام الفقـرة   . جدياً يؤثر في تفسير أو تطبيق االتفاقية

  .من هذه المادة، تمارس غرف المشورة جميع السلطات الممنوحة للجنة بموجب االتفاقية
نة المختار من جهة الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشـكوى لـه حـق    عضو اللج

  .العضوية في الغرفة التي أحيلت إليها الشكوى
يجوز للجنة أن تشكل لجاناً فرعية، تتكون كال منها من ثالثة أعضاء علـى األقـل، لهـا     -٣

من االتفاقية وذلـك   ٢٥سلطة عدم قبول أو استبعاد شكوى من قائمة قضايا مقدمة طبقاً للمادة 
  .بإجماع األصوات، عندما يمكن اتخاذ هذا القرار دون فحص أعمق

يجوز لغرف المشورة أو اللجنة الفرعية في أي وقت أن تتنحى عن اختصاصها لمصـلحة   -٤
اللجنة الكاملة، التي تستطيع أيضاً أن تأمر بأن تنقل إليها أية شكوى سبق إحالتها إلـى غرفـة   

  .فرعيةمشورة أو لجنة 
  :تستطيع اللجنة الكاملة فقط أن تمارس السلطات اآلتية -٥
  .٢٤فحص الطلبات المقدمة طبقاً للمادة ) أ(
  .٤٨تقديم القضية إلى المحكمة طبقاً للمادة ) ب(



  ".٣٦وضع قواعد اإلجراءات طبقاً للمادة ) ج(
  ٢مادة 

  :من االتفاقية الفقرة الثالثة التالية ٢١تضاف إلى المادة 
يجب أن يكون المرشحون ممن يتحلون بصفات أخالقية سـامية وحـائزين للمـؤهالت     -٣"

المطلوبة لشغل وظيفة قضائية عليا، أو أشخاصاً ذوي كفاءة معترف بها في القانون الوطني أو 
  ".الدولي

  ٣مادة 
  :من االتفاقية العبارة التالية ٢٣يضاف إلى المادة 

أن يتولـوا أي منصـب يتعـارض مـع      –لوظيفـة  خالل مدة شغلهم هذه ا –وال يجوز لهم "
  ".استقاللهم وحيادهم كأعضاء في اللجنة، أو مع متطلبات هذه الوظيفة

  ٤مادة 
من االتفاقية بعد التعديل هو الفقرة األولى لهذه المادة، كما يصبح نـص   ٢٨يصبح نص المادة 

  :بعد التعديل كما يلي ٣٠المادة 
  ٢٨مادة 

  :شكوى قدمت إليهافي حالة قبول اللجنة ل -١
وإذا اقتضى . بفحص الشكوى مع ممثلي األطراف –في سبيل تحديد الوقائع  –تقوم اللجنة ) أ(

األمر إجراء تحقيق، تلتزم الدولة المعنية بأن تقدم التسهيالت الضرورية بعد تبـادل وجهـات   
  .النظر مع اللجنة

ل إلى تسـوية وديـة علـى    تضع اللجنة نفسها في خدمة األطراف المعنية بهدف الوصو) ب(
  .أساس احترام حقوق اإلنسان حسبما تقرها هذه االتفاقية

إذا توصلت اللجنة إلى تسوية ودية تعد تقريراً يرسل إلى الدولة المعنية ولجنة الـوزراء،   -٢
  .وكذلك السكرتير العام لمجلس أوروبا للنشر

  ".وصول إليههذا التقرير يقتصر على بيان موجز للوقائع والحل الذي تم ال
  
  ٥مادة 

  .٢٩في الفقرة األولى من المادة " باإلجماع"محل كلمة " بأغلبية أعضائها"تحل عبارة 
  
  ٦مادة 

  :يضاف النص التالي إلى االتفاقية
  



  
  ٣٠مادة 

أن تقرر شطب الشكوى من قائمـة   –في أي حالة تكون عليها اإلجراءات  –يجوز للجنة  -١
  :قضاياها إذا ما انتهت بها ظروف الحالة إلى ما يلي

  .الطالب ال يريد متابعة شكواه) أ(
  .المشكلة قد تم حلها) ب(
  .عليهلم يعد لدى اللجنة مبرر قانوني لالستمرار في فحص الشكوى ألي سبب ترتكز ) ج(

ومع ذلك يجب على اللجنة أن تستمر في فحص الشكوى إذا ما تطلب ذلـك احتـرام حقـوق    
  .اإلنسان حسبما حددتها االتفاقية

إذا قررت اللجنة شطب الشكوى من قائمتها بعد أن قبلها، يجب عليها وضع تقرير يتضمن -٢
طراف، وكذلك إلى لجنة ويرسل التقرير إلى األ. بياناً بالوقائع وقرار شطب الشكوى مع أسبابه

  .ويجوز للجنة نشره. الوزراء لإلعالم
  ".يجوز للجنة أن تقرر إعادة الشكوى إلى قائمة قضاياها إذا قدرت أن الظروف تبرر ذلك -٣

  
  ٧مادة 

  :من االتفاقية كما يلي ٣١تقرأ الفقرة األولى من المادة 
، تضـع اللجنـة   ٣٠أو  ٢٩و المادة فقرة ثانية أ ٢٨إذا لم يتم فحص الشكوى طبقاً للمادة  -١"

تقريراً مشفوعاً برأيها فيما إذا كانت الوقائع المعروضة تنبئ عن مخالفة مـن جانـب الدولـة    
ويجوز إثبات اآلراء الفردية ألعضاء اللجنة حول هذه المسألة . المعنية اللتزاماتها في االتفاقية

  ".في التقرير
  ٨مادة 

  :يلي من االتفاقية كما ٣٤تقرأ المادة 
تتخـذ اللجنـة قراراتهـا بأغلبيـة      ٢٩و ٣من الفقـرة   ٢٠مع عدم اإلخالل بأحكام المادتين "

  ".الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم
  
  
  ٩مادة 

  :من االتفاقية الفقرة السابعة التالية ٤٠يضاف إلى المادة 



مدة شـغلهم  خالل  –وال يجوز لهم . يؤدي أعضاء المحكمة أعمالهم فيها بصفاتهم الفردية -٧"
أن يتولوا أي منصب يتعارض مع استقاللهم وحيادهم كأعضاء في المحكمـة،   –هذه الوظيفة 

  ".أو مع متطلبات هذه الوظيفة
  ١٠مادة 

  :من االتفاقية كما يلي ٤١تقرأ المادة 
  ".تنتخب المحكمة رئيساً ونائباً أو نائبين للرئيس لمدة ثالث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم

  ١١مادة 
  .من االتفاقية ٤٣في الجملة األولى من المادة " سبعة"محل كلمة " تسعة"حل كلمة ت

  ١٢مادة 
هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من الدول أعضاء مجلس أوروبـا المـوقعين علـى     -١

  :ويجوز التعبير عن موافقتهم على االلتزام به عن طريق. االتفاقية
  .أو القبول أو الموافقة التوقيع دون تحفظ يتعلق بالتصديق)أ(
  .التوقيع الخاضع للتصديق أو القبول أو الموافقة يتبعه التصديق أو القبول أو الموافقة)ب(
  .تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى سكرتير مجلس أوروبا -٢

  ١٣مادة 
الثـة أشـهر مـن    يبدأ العمل بهذا البروتوكول في اليوم األول من الشهر التالي النتهاء مدة ث

التاريخ الذي تعبر فيه جميع أطراف االتفاقية عن موافقتها على االلتزام بـالبروتوكول طبقـاً   
  .١٢ألحكام المادة 

  
  ١٤مادة 

  :يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا بما يلي
  .أي توقيع) أ(
  .إيداع أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة) ب(
  .١٣تاريخ بدأ العمل بهذا البروتوكول طبقاً للمادة ) ج(
  .أي إجراء آخر أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذا البروتوكول) د(

  .وقعوا على هذا البروتوكول إقراره –باعتبارهم مخولين بذلك  –الموقعون أدناه 
سمية معتمدة فـي  باللغتين اإلنجليزية والفرنسية، وكلتاهما ر ١٩٨٥مارس  ١٩تم في فيينا في 

ويتولى السكرتير العـام لمجلـس أوروبـا    . نسخة واحدة مودعة في محفوظات مجلس أوروبا
  .إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا

  


