
 ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي

  ٢٠٠٠بدأ العمل به في ديسمبر 
  

  اإلعالن الرسمي
يعلن البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي واللجنة األوروبية النص الرسمي التالي كميثـاق  

  .للحقوق األساسية لالتحاد األوروبي
  ٢٠٠٠تحرر في نيس في السابع من ديسمبر 

  بيعن البرلمان األورو
  عن مجلس االتحاد األوروبي

  عن اللجنة األوروبية
  تمهيد

تعتزم التشارك في مستقبل آمن قـائم   –وهي تنشأ اتحاداً أوثق فيما بينها  –إن شعوب أوروبا 
  .على القيم المشتركة

يتأسس االتحاد على القيم العامة التي ال تتجزأ للكرامـة   –وإدراكاً لتراثه الروحي واألخالقي 
وسـلطان القـانون،    الديمقراطيـة والحرية والمساواة والتضامن؛ على أساس مبادئ  اإلنسانية

ويضع الفرد في القلب من أنشطته باالعتراف بالمواطنة لالتحـاد، وبخلـق مسـاحة للحريـة     
  .واألمن والعدل

يسهم االتحاد في المحافظة على تنمية هذه القيم المشتركة، بينما يحترم تنوع ثقافـات وتقاليـد   
أوروبا، وكذلك الهويات القومية للدول األعضـاء، وتنظـيم سـلطاتها العامـة علـى       شعوب

المستويات القومية واإلقليمية والمحلية، وينشد تشجيع التنمية المتوازنة والمسـتمرة، ويضـمن   
حرية الحركة بالنسبة لألشخاص والسلع والخدمات ورأس المـال، وحريـة إقامـة عالقـات     

  .الصداقة
يكون من الضروري تقوية حماية الحقوق األساسية في ضوء تغيرات  –هدف ومن أجل هذا ال

المجتمع، والتقدم االجتماعي، والتطورات العلمية والتكنولوجية بجعـل تلـك الحقـوق أكثـر     
  .وضوحاً في الميثاق

باالحترام الواجب لسلطات ووظائف المجتمـع واالتحـاد، ومبـدأ     –ويجدد هذا الميثاق تأكيده 
على الحقوق الناشئة على وجه الخصوص عـن التقاليـد الدسـتورية     –القرار  المشاركة في

وااللتزامات الدولية المشتركة بين الدول األعضاء، والمعاهـدة بشـأن االتحـاد األوروبـي،     
ومعاهدات المجتمع، واالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، والمواثيق 



ها المجتمع والمجلس األوروبـي، وقـانون الـدعوى لمحكمـة العـدل      االجتماعية التي يتبنا
  .للمجتمعات األوروبية والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

إن التمتع بهذه الحقوق يستلزم مسئوليات وواجبات نحو األشخاص اآلخرين والمجتمع اإلنساني 
  .وأجيال المستقبل

  .لواردة فيما يليولهذا يقر االتحاد بالحقوق والحريات والمبادئ ا
  

  ١الكرامة مادة : الفصل األول
  الكرامة اإلنسانية

  .الكرامة اإلنسانية مقدسة، ويجب احترامها وحمايتها
  
  ٢مادة 

  الحق في الحياة
  .كل شخص له الحق في الحياة -1
  .ال يحكم على أي شخص بعقوبة اإلعدام أو يتم إعدامه -2

  
  ٣مادة 

  حق الشخص في السالمة
  .الحق في احترام سالمته البدنية والعقليةلكل شخص  -1
  :يجب احترام ما يلي على وجه الخصوص –في مجال الطب وعلم األحياء  -2

  طبقاً لإلجراءات التي يضعها القانون، –الموافقة الحرة والمعلومة للشخص المعني  -
  ألشخاص،وخاصة تلك التي تهدف إلى انتقاء ا –حظر الممارسات التي تتعلق بتحسن النسل  -
  حظر جعل جسم اإلنسان وأجزائه مصدراً للكسب المالي، -
  .حظر االستنساخ التناسلي البشري -

  
  ٤مادة 

  حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير اإلنسانية أو المهينة
  .ال يخضع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة غير اإلنسانية أو المهينة

  
  
  



  ٥مادة 
  لعمل باإلكراهحظر االسترقاق وا

  .ال يجوز استرقاق أي شخص أو استعباده -1
  .ال يجوز أن يطلب من أي شخص أن يؤدي عمالً قسراً أو كرهاً -2
  .يحظر االتجار في البشر -3

  
  ٦مادة 

  الحق في الحرية واألمن
  .لكل شخص الحق في الحرية واألمن

  ٧مادة 
  احترام الحياة الخاصة والحياة العائلية

  .في احترام حياته الخاصة وحياته العائلية وبيته واتصاالته لكل شخص الحق
  
  ٨مادة 

  حماية البيانات الشخصية
  .لكل شخص الحق في حماية البيانات الشخصية التي تتعلق به -1
يجب أن تعامل مثل هذه البيانات على نحو مالئم ألغراض محددة، وعلى أسـاس موافقـة    -2

حدده القانون، ويكون لكل شخص الحق في الوصول الشخص المعني، أو على أساس مشروع ي
  .إلى البيانات التي تم جمعها وتتعلق به، وحق الحصول عليها صحيحة

  .يخضع اإلذعان لهذه القواعد لرقابة هيئة مستقلة -3
  
  ٩مادة 

  الحق في الزواج والحق في تكوين أسرة
لية التي تحكم ممارسـة هـذه   يكفل الحق في الزواج والحق في تكوين أسرة وفقاً للقوانين المح

  .الحقوق
  ١٠مادة 

  حق الفكر والضمير والديانة
كل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق الحرية فـي تغييـر    -1

الديانة، أو العقيدة، وحرية إعالن الديانة أو العقيدة والتعبد والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، 
  .االجتماع مع اآلخرين، وإما بشكل علني أو بشكل سريإما بمفرده، أو ب



إقرار الحق في عدم االشتراك في الحروب وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسـة هـذا    -2
  .الحق

  ١١مادة 
  حرية التعبير والمعلومات

لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء، وتلقـي ونقـل    -1
  .مات واألفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدودالمعلو

  .تحترم الحرية وتعددية وسائل اإلعالم -2
  
  ١٢مادة 

  حرية التجمع وحرية تكوين االتحادات
وخاصـة   –لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي وحرية االتحاد على كافة المستويات  -1

والنقابية والمدنية والتي تتضمن حق أي إنسـان فـي تكـوين    في المسائل السياسية والتجارية 
  .واالنضمام إلى النقابات المهنية لحماية مصالحه

تسهم األحزاب السياسية على المستوى النقابي في التعبير عن اإلرادة السياسـية ألعضـاء    -2
  .النقابة

  ١٣مادة 
  حرية الفنون والعلوم

  .د، وتحترم الحرية األكاديميةتكون الفنون والبحث العلمي حرة من القيو
  
  ١٤مادة 

  الحق في التعليم
  .لكل إنسان الحق في التعليم والحصول على التدريب المهني والمستمر -1
  .يشمل هذا الحق إمكانية تلقي تعليم إلزامي بالمجان -2
، وحـق اآلبـاء   الديمقراطيةتحترم حرية إنشاء مؤسسات تعليمية باالحترام الواجب لمبادئ  -3

ي ضمان أن التعليم والتدريس ألطفالهم يتفق مع اعتقادهم الديني والفلسفي والتربـوي وفقـاً   ف
  .للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذه الحرية وهذا الحق

  
  ١٥المادة 

  حرية اختيار مهنة والحق في االرتباط بعمل
  .بحرية لكل إنسان الحق في االرتباط بعمل وممارسة مهنة يختارها أو يقبلها -1



لكل مواطن باالتحاد حرية البحث عن الوظيفة والعمل وممارسة حـق اإلنشـاء، وتـوفير     -2
  .الخدمات في أي دولة عضو

يكون لمواطني البالد األخرى المصرح لهم بالعمل في أقاليم الدول األعضاء الحـق فـي    -3
  .ظروف عمل مساوية لتلك الخاصة بمواطني االتحاد

  
  ١٦مادة 

  ة عمل تجاريالحق في إدار
  .يتم إقرار حرية إدارة عمل تجاري وفقاً لقانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية

  
  ١٧مادة 

  الحق في الملكية
لكل إنسان الحق في امتالك واستخدام والتصرف في توريث ممتلكاته التي حصـل عليهـا    -1

العامة، وفي الحـاالت  بشكل قانوني، وال يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إال للمصلحة 
وبموجب الشروط التي ينص عليها القانون، ويخضع ذلك للتعويض العادل الذي يدفع له فـي  
الوقت المناسب تعويضاً عن خسارته، ويجوز أن ينظم القانون استخدام الممتلكات بما تقتضـيه  

  .المصلحة العامة
  .تتم حماية الملكية الفكرية -2

  ١٨مادة 
  الحق في اللجوء

، ١٩٥١يوليـو   ٢٨حق اللجوء باالحترام الواجـب لقواعـد اتفاقيـة جنيـف بتـاريخ       يكفل
الذي يتعلق بوضع الالجئين وطبقاً للمعاهدة التي تنشأ المجتمـع   ١٩٦٧يناير  ٣١وبروتوكول 

  .األوروبي
  
  ١٩مادة 

  الحماية في حالة الفصل أو الترحيل أو التسليم
  .تحظر حاالت الترحيل الجماعي -1

ز فصل أو إبعاد أو تسليم أي شخص إلى دولة إذا كان هناك خطر شديد بتعرضـه  ال يجو -2
  .لعقوبة اإلعدام، أو التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة غير اإلنسانية المهينة

  
  



  المساواة: الفصل الثالث
  ٢٠مادة 

  المساواة أمام القانون
  .يتساوى الجميع أمام القانون

  
  ٢١مادة 

  عدم التمييز
ي تمييز قائم على أي سبب مثل الجنس أو العرق أو اللون أو األصـل العرقـي أو   يخطر أ -1

االجتماعي أو السمات األجنبية أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر 
أو االنتساب إلى أقلية قومية أو بسبب الممتلكات أو الميالد أو اإلعاقـة أو السـن أو التوجـه    

  .الجنسي
في نطاق تطبيق المعاهدة التي تنشئ المجتمع األوروبي، والمعاهدة بشأن االتحاد األوروبي  -2

  .يحظر أي تمييز على أساس الجنسية –ودون اإلخالل باألحكام الخاصة لتلك المعاهدات 
  
  ٢٢مادة 

  االختالف الثقافي والديني واللغوي
  .يحترم االتحاد االختالف الثقافي والديني واللغوي
  ٢٣ مادة

  المساواة بين الرجال والنساء
  تكفل المساواة بين الرجال والنساء في كافة المجاالت بما في ذلك الوظيفة والعمل واألجر،

وال يمنع مبدأ المساواة المحافظة على أو تبني اإلجراءات التي تكفل مزايـا معينـة لصـالح    
  .الجنس األقل تمثيالً

  
  ٢٤مادة 

  حقوق الطفل
لحق في الحماية والرعاية كما تتطلب مصلحتهم، ويجوز لهم أن يعبروا عن يكون لألطفال ا -1

وجهات نظرهم بحرية، وتؤخذ وجهات النظر هذه في االعتبار بشأن المسائل التـي تخصـهم   
  .وفقاً ألعمارهم ونضجهم

سواء اتخـذتها السـلطات العامـة أو المؤسسـات      –في كافة األفعال التي تتعلق باألطفال  -2
يجب أن تؤخذ مصالح الطفل في االعتبار األول، ويكون لكل طفل الحق في الحفاظ  –الخاصة 



على عالقة شخصية واتصال مباشر مع والديه على نحو منتظم ما لـم يكـن ذلـك يخـالف     
  .مصلحته

  ٢٥مادة 
  حق كبار السن

ياة يقر االتحاد ويحترم حقوق كبار السن في أن يحيوا حياة كريمة ومستقلة، والمشاركة في الح
  .االجتماعية والثقافية

  ٢٦مادة 
  اندماج األشخاص ذوي اإلعاقة

يقر االتحاد ويحترم حق األشخاص ذوي اإلعاقة في االستفادة من اإلجراءات التـي وضـعت   
  .لضمان استقاللهم وتكاملهم االجتماعي والمهني والمشاركة في حياة المجتمع

  
  التضامن: الفصل الرابع
  ٢٧مادة 

  صول على المعلومات والتشاور داخل نطاق االلتزامحق العمال في الح
المعلومات والتشاور في الوقت المناسب في الحاالت وطبقاً للشروط  –يكفل للعمال أو ممثليهم 

  .التي ينص عليها قانون المجتمع، والقوانين والممارسات المحلية
  
  ٢٨مادة 

  الحق في عقد الصفقات والعمل الجماعي
طبقاً لقانون المجتمـع والقـوانين    –أو منظماتهم الخاصة بهم  –لعمل يكون للعمال وأصحاب ا

حق التفاوض وإبرام االتفاقات الجماعية على المستويات المالئمة، وفي  –والممارسات المحلية 
حالة تعارض المصالح يكون لهم الحق في اتخاذ إجراء جماعي للدفاع عن مصالحهم بما فـي  

  .ذلك اإلضراب
  
  ٢٩مادة 

  حق الحصول على خدمات التوظيف
  .لكل إنسان الحق في الحصول على خدمات توظيف مجانية

  
  
  



  ٣٠مادة 
  الحماية في حالة الفصل التعسفي

طبقـاً لقـانون المجتمـع، والقـوانين      –لكل عامل الحق في الحماية ضد الفصـل التعسـفي   
  .والممارسات المحلية

  ٣١مادة 
  ظروف العمل العادلة

  .ق في ظروف عمل تحترم صحته وسالمته وكرامتهلكل عامل الح -1
لكل عامل الحق في تحديد الحد األقصى لسـاعات العمـل، وفتـرات الراحـة اليوميـة       -2

  .واألسبوعية، وفترة سنوية مدفوعة األجر
  ٣٢مادة 

  حظر عمل الطفل وحماية الشباب أثناء العمل
اللتحاق بالعمل أقل مـن الحـد   يحظر تشغيل األطفال، وال يجوز أن يكون الحد األدنى لسن ا

األدنى لسن التخرج في المدرسة، دون اإلخالل بمثل هذه القواعد مثلما يكون مناسباً للشـباب  
وباستثناء القيود المحدودة، ويجب أن يتمتع الشباب الذين يلتحقون بالعمل بظروف عمل مناسبة 

المحتمـل أن يضـر   ألعمارهم، ويجب حمايتهم ضد االستغالل االقتصادي، وأي عمل مـن  
بسالمتهم أو صحتهم أو نموهم البدني أو العقلي أو األخالقي أو االجتماعي، أو يتعارض مـع  

  .تعليمهم
  ٣٣مادة 

  الحياة العائلية والمهنية
  .تتمتع األسرة بالحماية القانونية واالقتصادية واالجتماعية -1
ل إنسان الحق في الحماية من الفصـل  يكون لك –للتوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية  -2

لسبب يتعلق باألمومة، والحق في إجازة أمومة مدفوعة األجر، وإجازة بعد الوالدة، أو تبنـي  
  .طفل

  ٣٤مادة 
  الضمان االجتماعي والمساعدة االجتماعية

يقر اإلتحاد ويحترم الحق في إعانات الضمان االجتماعي، والخدمات االجتماعية التي توفر  -1
ماية في حاالت مثل األمومة، والمرض، وإصابات العمل، والعوز أو الشيخوخة، وفي حالة الح

  .فقد الوظيفة وفقاً للقواعد التي يضعها قانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية



يكون من حق أي شخص يقيم ويتنقل بشكل قانوني داخل نطاق االتحاد األوروبي الحصول  -2
االجتماعي والمزايـا االجتماعيـة وفقـاً لقـانون المجتمـع والقـوانين        على إعانات الضمان
  .والممارسات المحلية

يقر االتحاد ويحترم الحق في الحصول على المعونة  –لمكافحة الحرمان االجتماعي والفقر  -3
االجتماعية، ومعونة اإلسكان من أجل ضمان حياة الئقة لكل أولئك الذين يفتقرون إلى الموارد 

  .فية وفقاً للقواعد التي يضعها قانون المجتمع والقوانين والممارسات المحليةالكا
  
  ٣٥مادة 

  الرعاية الصحية
لكل إنسان الحق في الحصول على الرعاية الصحية الوقائية، والحق في االستفادة من العـالج  

مـن  الطبي، بموجب الشروط التي تضعها القوانين والممارسات المحلية، ويكفل مستوى عـال  
  .حماية صحة اإلنسان في تحديد وتنفيذ كافة سياسات وأنشطة االتحاد

  
  ٣٦مادة 

  الحصول على خدمات المنفعة االقتصادية العامة
يقر االتحاد ويحترم الحصول على خدمات المنفعة االقتصادية العامـة كمـا تـنص القـوانين     

بي، من أجل تنمية التماسـك  والممارسات المحلية، وفقاً للمعاهدة التي شرعها المجتمع األورو
  .االجتماعي واإلقليمي لالتحاد

  ٣٧مادة 
  الحماية البيئية

يجب إدراج وضمان مستو عال من الحماية البيئية وتحسين الجودة البيئية في سياسات االتحاد 
  .وفقاً لمبدأ التنمية المستمرة

  
  
  ٣٨مادة 

  حماية المستهلك
  .المستهلكتضمن سياسات االتحاد مستوى عال من حماية 

  حقوق المواطنين: الفصل الخامس
  ٣٩مادة 

  الحق في التصويت والترشيح في انتخابات البرلمان األوروبي



يكون لكل مواطن في االتحاد حق التصويت والترشيح في انتخابات البرلمان األوروبي في  -1
  .دولةالدولة العضو التي يقيم فيها بموجب نفس الشروط التي تطبق على مواطني تلك ال

  .يتم انتخاب أعضاء البرلمان األوروبي بالتصويت العام المباشر في اقتراع حر أو سري -2
  
  ٤٠مادة 

  الحق في التصويت والترشيح في االنتخابات البلدية
يكون لكل مواطن في االتحاد حق التصويت والترشيح في االنتخابات البلدية في الدولة العضو 

  .روط التي تطبق على مواطني تلك الدولةالتي يقيم فيها بموجب نفس الش
  
  ٤١مادة 

  الحق في اإلدارة الجيدة
يكون لكل شخص الحق في أن تعالج شئونه بنزاهة، وعلى نحو مالئم، وفي خـالل وقـت    -1

  .معقول من قبل مؤسسات وهيئات االتحاد
  :ويشمل هذا الحق -2

  .م قد يؤثر عليهحق كل شخص في االستماع إليه قبل اتخاذ أي إجراء غير مالئ -
حق كل شخص في الحصول على المستندات الخاصة به، مع احترام المصـالح المشـروعة    -

  .للسرية المهنية والتجارية
  .التزام اإلدارة بإبداء أسباب قراراتها -

يكون لكل شخص الحق في أن يعوضه المجتمع عن أي ضرر تسببه مؤسساته أو موظفيها  -3
  .للمبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول األعضاءعند أداء واجباتهم وفقاً 

يجوز ألي شخص أن يكتب لمؤسسات االتحاد بإحدى لغات المعاهدات، ويجـب أن يتلقـى    -4
  .رداً بنفس اللغة

  
  ٤٢مادة 

  الحق في الحصول على المستندات
ي يكون من حق أي مواطن باالتحاد، وأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو له مكتب مسجل ف

  .دولة عضو الحصول على مستندات البرلمان األوروبي أو المجلس أو اللجنة
  
  
  



  ٤٣مادة 
  محقق الشكاوى

يكون من حق أي مواطن باالتحاد وأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو له مكتب مسجل في 
دولة عضو أن يرفع إلى محقق الشكاوى باالتحاد قضايا سوء اإلدارة في أنشطة مؤسسـات أو  

  .لمجتمع، باستثناء محكمة العدالة، والمحكمة االبتدائية اللتان تعمالن بصفتهم القضائيةهيئات ا
  
  ٤٤مادة 

  الحق في تقديم التماس
يكون من حق أي مواطن باالتحاد وأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو له مكتب مسجل في 

  .دولي عضو أن يقدم التماساً للبرلمان األوروبي
  
  ٤٥مادة 

  اإلقامةحرية الحركة و
  .لكل مواطن باالتحاد الحق في الحركة واإلقامة بحرية داخل إقليم الدول األعضاء -1

 –وفقاً للمعاهدة التي شـرعها المجتمـع األوروبـي     –يجوز منح حرية الحركة واإلقامة  -2
  .لمواطني الدول األخرى المقيمين بشكل قانوني في إقليم دولة عضو

  
  ٤٦مادة 

  والقنصليةالحماية الدبلوماسية 
في إقليم دولة أخرى يكون مواطناً فيها ولـيس بهـا    –لكل مواطن باالتحاد الحق في الحماية 

من قبل الجهات الدبلوماسية أو القنصلية ألي دولة عضو طبقاً لنفس الشـروط التـي    –تمثيل 
  .تطبق على مواطني تلك الدولة العضو

  
  العدالة: الفصل الخامس

  ٤٧مادة 
  الة ومحاكمة عادلةالحق في وسائل فع

يكون من حق أي إنسان تنتهك حقوقه وحرياته التي يكفلها قانون االتحاد الحـق فـي وسـائل    
فعالة أمام المحكمة، وفقاً للشروط التي تضعها هذه المادة، ويكون من حق أي إنسان محاكمـة  

سـبقاً،  عادلة وعلنية في خالل وقت معقول من قبل محكمة عادلة ومستقلة ينشـئها القـانون م  
ويكون ألي إنسان إمكانية المشورة والدفاع والتمثيل، وتتاح المعونة القانونية ألولئـك الـذين   



يفتقرون إلى الموارد الكافية بالقدر الذي تكون مثل هذه المعونة الزمة لضمان الوصول إلـى  
  .العدالة

  
  ٤٨مادة 

  افتراض البراءة وحق الدفاع
  .يثبت أنه مذنب طبقاً للقانونكل شخص يتهم يفترض أنه برئ وحتى  -1
  .يكفل احترام حقوق الدفاع ألي شخص يوجه له اتهام -2

  
  ٤٩مادة 

  مبادئ الشرعية وتناسب الجرائم والعقوبات
ال يعتبر أي شخص مذنباً بأي جريمة بسبب أي فعل أو إهمال لـم يكـن يشـكل جريمـة      -1

 تفرض عقوبة أشد من التي كانـت  بموجب القانون المحلي أو القانون الدولي حين ارتكابه، وال
بعـد ارتكـاب    –واجبة التطبيق وقت ارتكاب الجريمة، وإذا نص القانون على عقوبة أخـف  

  .تطبق تلك العقوبة –الجريمة 
وقت ارتكابه  –ال تخل هذه المادة بمحاكمة وعقاب أي شخص عن أي فعل أو إهمال كان   2-

  .الدولمجرماً طبقاً للمبادئ العامة التي تقرها  –
  .يجب أن تتناسب شدة العقوبات مع الجريمة -3

  
  ٥٠مادة 

  الحق في عدم المحاكمة أو العقوبة مرتين في إجراءات جنائية عن نفس الجريمة
ال يكون أي شخص عرضة للمحاكمة أو العقوبة مرة أخرى في إجراءات جنائية عن جريمـة  

  .تحاد طبقاً ووفقاً للقانونتمت تبرئته أو إدانته بالفعل بشكل نهائي داخل نطاق اال
  
  أحكام عامة: الفصل السابع
  ٥١مادة 

مع وضع االعتبار الواجب لمبدأ  –توجه أحكام هذا الميثاق إلى مؤسسات وهيئات االتحاد  1- 
وإلى الدول األعضاء فقط عند تنفيذ قانون االتحاد، وبناء علـى ذلـك    –المشاركة في القرار 

  .لمبادئ، ويشجعون على تطبيقها وفقاً لسلطاتهايحترمون الحقوق، ويتقيدون با
ال ينشئ هذا الميثاق أي سلطة أو مهمة جديدة للمجتمع أو االتحـاد أو يعـدل السـلطات    2 - 

  .والمهام التي تحددها المعاهدات



  
  ٥٢مادة 

  نطاق الحقوق المكفولة
قرهـا هـذا   يجب أن ينص القانون على أي تقييد بشأن ممارسة الحقوق والحريات التي ي  1-

يجوز وضع القيود  –الميثاق، ويجب احترام جوهر تلك الحقوق والحريات، وفقاً لمبدأ التناسب 
فقط إذا كانت الزمة وتفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة التي يقرها االتحاد، أو الحاجة 

  .لحماية حقوق وحريات اآلخرين
تقوم على أسـاس معاهـدات المجتمـع أو    تمارس الحقوق التي يقرها هذا الميثاق والتي  2 - 

المعاهدة بشأن االتحاد األوروبي بموجب الشروط وفي نطـاق القيـود التـي تحـددها تلـك      
  .المعاهدات

بقدر ما يتضمن هذا الميثاق من حقوق والتي تتطابق مع الحقوق التي تكفلها اتفاقية حماية  3 - 
ق تلك الحقـوق هـو نفـس المفهـوم     يكون مفهوم ونطا –حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

والنطاق الذي تضعه االتفاقية المذكورة، وال يمنع هذا الحكم قانون االتحاد من أن يوفر حماية 
  .أوسع

  
  ٥٣مادة 

  مستوى الحماية
ال يفسر أي شئ في هذا الميثاق على أنه يقيد أو يؤثر بشكل معاكس علـى حقـوق اإلنسـان    

قانون االتحاد، والقانون الدولي،  –في مجاالت تطبيقها  –والحريات األساسية التي يعترف بها 
واالتفاقيات الدولية التي يكون االتحاد أو المجتمع أو كافة الدول األعضاء طرفاً فيها بما فـي  

  .ذلك االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ودساتير الدول األعضاء
  
  ٥٤مادة 

  لحقوقحظر إساءة استخدام ا
ال يفسر أي شئ في هذا الميثاق على أنه يتضمن أي حق للمشاركة في أي نشاط أو للقيام بأي 
فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات التي يقرها هذا الميثاق أو إلى تقييدها إلى حـد  

  .أكبر من التي ينص عليها فيه
  
  
  


