
  
  التفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية) ٧(البروتوكول رقم 

  ١٩٨٤نوفمبر  ٢٢صدر في 
  

  .الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون أدناه
وقد عقدوا العزم على اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تأكيد التنفيذ الجماعي لحقـوق وحريـات   

 ٤يات األساسية الموقعة في رومـا فـي   معينة عن طريق اتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحر
  ").االتفاقية"المشار إليها فيما يلي( ١٩٥٠نوفمبر 

  :اتفقوا على ما يلي
  ١مادة 

ال يجوز طرد أجنبي من إقليم دولة يقيم به إقامة مشروعة إال بمقتضى قرار صادر طبقـاً   -١
  :للقانون، ويجب أن يسمح له بما يلي

  .هعرض ما لديه من أسباب ضد طرد) أ(
  .إعادة النظر في حالته) ب(
أن يكون له من يمثله لهذه األغراض أمـام السـلطة المختصـة، أو أمـام الشـخص أو      ) ج(

  .األشخاص المعينين من جانب هذه السلطة
يجوز طرد أجنبي قبل ممارسته لحقوقه الواردة في الفقرة أ، ب، ج، من هـذه المـادة إذا    -٢

  .لعام، أو كان قائماً على دواعي األمن القوميكان الطرد ضرورياً لمصلحة النظام ا
  ٢مادة 

لكل شخص صدر ضده حكم باإلدانة في جريمة جنائية من محكمة الحق في إعادة نظـر   -١
وينظم القانون ممارسة هذا الحق واألسس التـي يجـوز أن   . إدانته أو الحكم أمام محكمة أعلى

  .تبنى عليه ممارسته
تثناءات تتعلق بجرائم ذات طبيعة أقـل حسـبما يحـددها    يجوز أن يخضع هذا الحق الس -٢

القانون، أو في الحاالت التي يكون فيها الشخص المعني قد حوكم ألول مرة أمـام المحكمـة   
  .العليا، أو صدر ضده الحكم بإدانته في استئناف الحكم ببراءته

  ٣مادة 
دانـة فيمـا بعـد، أو    إذا صدر حكم نهائي بإدانة شخص في جريمة جنائية، ثم نقضت هذه اإل

صدر لصالحه قرار بالعفو على أساس اكتشاف جديد لواقعه تؤكد قطعاً وجود خطأ في إقامـة  
العدل، يجب تعويض الشخص الذي تضرر من العقوبة نتيجة الحكم بإدانته، وذلك طبقاً للقانون 



قعة المجهولـة  أو لما جرى عليه العمل في الدولة، ما لم يقم الدليل على أن عدم اإلفضاء بالوا
  .في الوقت المناسب كان راجعاً إليه كلياً أو جزئياً

  ٤مادة 
ال يجوز إلزام أي شخص بأن يحاكم أو يعاقب مرة أخرى بإجراءات جنائيـة فـي ظـل     -١

النظام القانوني لذات الدولة بسبب جريمة تم نهائياً تبرئته منها أو إدانته بهـا طبقـاً للقـانون    
  .ات الدولةواإلجراءات العقابية لذ

ال تمنع أحكام الفقرة السابقة من إعادة نظر الدعوى طبقاً للقانون واإلجـراءات العقابيـة    -٢
للدولة المعنية إذا قام الدليل على اكتشاف وقائع جديدة، أو لدى وجود عيـب جـوهري فـي    

  .اإلجراءات السابقة يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى
  .من االتفاقية ١٥ة في ظل المادة ال يجوز االنسحاب من هذه الماد -٣

  ٥مادة 
يتمتع الزوجان بالمساواة في الحقوق وااللتزامات التي من طابع القانون الخاص وذلـك فيمـا   
بينهما، وكذلك في عالقتهما بأوالدهما عند الزواج وأثناء الزواج وفي حالة انحـالل الرابطـة   

راءات التي تقتضيها الضـرورة لمصـلحة   وهذه المادة ال تمنع الدولة من اتخاذ اإلج. الزوجية
  .األطفال

  ٦مادة 
يجوز ألية دولة وقت التوقيع أو عند إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أن تحـدد   -١

اإلقليم أو األقاليم التي يطبق عليها هذا البروتوكول وتبين مدى تعهداتها في تطبيق أحكام هـذا  
  .األقاليمالبروتوكول على هذا اإلقليم أو 

يجوز ألي دولة في أي يوم الحق أن تعلن بإخطار موجه إلى السـكرتير العـام لمجلـس     -٢
ويبدأ العمـل  . أوروبا عن امتداد تطبيق هذا البروتوكول على أي إقليم آخر تحدده في اإلخطار

من الشهر التالي النتهاء فتـرة شـهرين مـن    بالبروتوكول بالنسبة لهذا اإلقليم في اليوم األول 
  .تاريخ استالم السكرتير العام هذا اإلخطار

يجوز سحب أو تعديل أي إخطار تم في ظل الفقرتين السابقتين بالنسبة ألي إقليم محدد في  -٣
ويصبح السحب أو التعديل نافذاً منذ اليوم . هذا اإلخطار، وذلك آخر موجه إلى السكرتير العام

من الشهر التالي النتهاء فترة شهرين من تاريخ اسـتالم هـذا اإلخطـار مـن جانـب      األول 
  .السكرتير العام

من  ٦٣يعتبر اإلخطار المرسل تطبيقاً لهذه المادة قد أرسل تطبيقاً للفقرة األولى من المادة  -٤
  .االتفاقية



ة إقلـيم أيـة دولـة    يجوز معامل ١في تحديد المقصود بإقليم الدولة المشار إليه في المادة  -٥
ينطبق عليها هذا البروتوكول بمقتضى تصديق الدولة أو قبولها أو موافقتها، وكذلك كل إقلـيم  
ينطبق عليه هذا البروتوكول بمقتضى اإلخطار الذي ترسله الدولة طبقاً للمادة، على أنها أقاليم 

  .منفصلة
  ٧مادة 

مـواد   –فيما بين الدول األطراف  – من هذا البروتوكول ٦إلى  ١تعتبر أحكام المواد من  -١
  .وبناء على ذلك تطبق جميع أحكام االتفاقية. مضافة إلى االتفاقية

من االتفاقية  ٢٥ومع ذلك، ليس إلعالن الدولة اعترافها بحق الشكوى الفردية طبقاً للمادة  -٢
أي أثـر بالنسـبة   من االتفاقية  ٤٦وال إلعالنها قبول األثر الملزم لقضاء المحكمة طبقاً للمادة 

لهذا البروتوكول ما لم تقدم الدولة المعنية بياناً تعترف فيه بهذا الحق أو تقبل فيه هذا القضـاء  
  .من هذا البروتوكول ٥إلى  ١فيما يتعلق بالمواد 

  ٨مادة 
هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على االتفاقيـة،  

وال يجوز للدولة عضو مجلس أوروبا أن تصـدق أو  . يق أو القبول أو الموافقةويخضع للتصد
وتودع وثـائق  . تقبل أو توافق على هذا البروتوكول دون تصديق سابق أو الحق على االتفاقية

  .التصديق أو القبول أو الموافقة لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا
  ٩مادة 

ليوم األول من الشهر التالي النتهاء فتـرة شـهرين مـن    يبدأ العمل بهذا البروتوكول في ا -١
التاريخ الذي تصرح فيه سبع دول أعضاء مجلس أوروبا بموافقتها على االلتزام بـالبروتوكول  

  .٨طبقاً ألحكام المادة 
بالنسبة ألية دولة عضو تصرح في وقت الحق بموافقتها على االلتزام بالبروتوكول يبـدأ   -٢

ألول من الشهر التالي النتهاء فترة شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق العمل به في اليوم ا
  .أو القبول أو الموافقة

  ١٠مادة 
  :يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا بما يلي

  .أي توقيع) أ(
  .إيداع أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة) ب(
  .٦بهذا البروتوكول طبقاً للمادة أي تاريخ يبدأ العمل ) ج(
  .أي إجراء آخر أو إخطار أو إعالن يتعلق بهذا البروتوكول) د(



  .وقعوا على هذا البروتوكول إلقراره –باعتبارهم مخولين بذلك  –الموقعون أدناه 
باللغتين اإلنجليزية والفرنسـية وكلتاهمـا رسـمية     ١٩٨٣أبريل  ٢٨تم في ستراسبورغ في 

ويتولى السـكرتير العـام   . ة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبامعتمدة في نسخ
  .لمجلس أوروبا إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا

  
  
  
 


